STENUNGSUNDS
KOMMUN

Kulturpolitisk vision för Stenungsunds kommun

Typ av dokument
Vision

Beslutat av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2005-11-14

Dokumentägare
Administrativ chef

Giltighetstid
Tills vidare

Framtagen av
Vuxenberedningen

Reviderad

Kulturpolitisk vision för Stenungsunds kommun
Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-14

Målet för kulturpolitiken i Stenungsund är att skapa förutsättningar för
kommunens invånare till ett rikt och dynamiskt kulturliv, som
engagerar, aktiverar och skapar nyfikenhet
Målet skall nås genom att
erbjuda bibliotek med goda resurser : generöst öppethållande, kompetent och
serviceinriktad personal och bra resurser för mediainköp
initiera, stödja och arrangera ett rikt utbud av kulturaktiviteter som bygger på
en bred kultursyn och en öppenhet för nya kulturella uttrycksformer
samarbeta och stödja studieförbundens, kulturföreningarnas och enskilda
kulturarbetares verksamhet och initiativ i kommunen
bevara, vårda och levandegöra Stenungsunds kulturmiljöer och historia
i samverkan med andra utveckla musikskolan till en kulturskola med ett brett
utbud av kulturaktiviteter som når alla unga i kommunen
prioritera barn och ungdomar
underlätta för äldre, sjuka och människor med handikapp att deltaga i och ta
del av kulturverksamheten

för att främja
social samvaro och dialog mellan människor och generationer
kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande
demokrati och yttrandefrihet och ta avstånd från ideologier vars budskap
strider mot en humanistisk människosyn och ett demokratiskt samhälles
värderingar
Stenungsunds samhällsutveckling och attraktivitet som bostadsort, turistmål och
etableringsort för industri och företag

Kulturverksamhet
Vi definierar kultur som de vedertagna konstarterna och konstformerna, musik, teater,
dans, film och konst, alltså det område som denna kulturplan handlar om och som utgör
kulturpolitikens handlingsområde. Inom kulturområdet ryms både den deltagande och
skapande individen likaväl som den som upplever, tar del av det skapade, amatören och
den professionella artisten/konstnären likaväl som publiken.
Kulturhuset Fregatten är ett centrum för kulturlivet i Stenungsund men det är också viktigt
att utbudet av kultur sprids till alla delar av kommunen. Kulturhuset är också en plats för
information, debatt och utställningar. Utbudet av kultur vänder sig till alla kommuninvånare
men kulturverksamhet för barn och unga har hög prioritet. Barnkonventionen artikel nr 3
lyder ”alla barn har rätt till kultur, har rätt att utveckla sin skaparkraft och få träna olika
uttrycksformer.” Det är därför viktigt att kulturaktiviteter finns där barn och ungdom vistas
dvs. inom barnomsorg, skola och fritidsgårdar.

Vi vill
erbjuda ett kulturutbud av hög kvalitet för alla åldrar, där både de nyskapande
kulturprogrammen likaväl som de traditionella arrangemangen finns
representerade
arrangera kulturläger, verkstäder, skapardagar och möten med konstnärer och
författare
söka samarbetspartners både inom och utanför kommunen
stödja barn- och ungdomskulturgruppen att genomföra kulturaktiviteter för
barn och unga
att barn och ungdomar skall få ta del av litteratur, musik, dans, teater,
bildkonst, konsthantverk, film och foto, men även stimuleras till egen
skapande aktivitet bl a genom deltagande i Ung Kultur Möts
skapa en scen för ungdomars egen skapande verksamhet och driva olika
kulturprojekt för ungdomar

Biblioteksverksamhet
Det skrivna ordet ger kunskap och sätter fantasin i rörelse. Genom boken kan tankar,
känslor, erfarenheter och idéer spridas och delas med andra människor. Språket utvecklas
och nyanseras genom nära tillgång till litteratur, människors möjlighet att uttrycka sina
åsikter ökar, vilket utgör en av grundförutsättningarna för en fungerande demokrati.
Den svenska bibliotekslagen slår fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att
boklån ska vara gratis. Utöver detta säger bibliotekslagen att biblioteken ska främja
intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet.

I det nya informationssamhället med allt större tillgång på datorbaserad information
behöver bibliotekens roll utvecklas och fördjupas. Alla kommunens medborgare ska få
möjlighet att kunna möta den enorma kunskapsmängd som finns att tillgå både genom
bibliotekets egna samlingar och via uppkoppling till internetbaserade kunskapskällor.
Bibliotekets digitala tjänster på Internet ska vara tillgängliga för medborgare och företag
hela dygnet.
Biblioteken utgör en omistlig del i "det livslånga lärandet" som idag omfattar en stor del av
den vuxna befolkningen.
I Stenungsund finns ett huvudbibliotek och en bokbuss som ger biblioteksservice till
kommunens invånare. Bokbussen är främst ett barn- och ungdomsbibliotek med ett
utvecklat samarbete med kommunens förskole- och skolverksamhet.
Biblioteksverksamheten i kommunen ska ge alla kommunens medborgare tillgång till
bibliotek med generöst öppethållande och ett allsidigt mediautbud av god kvalitet.
Det samlade behovet av bibliotek i kommunen bör kartläggas i en biblioteksplan där även
åtgärder för hur biblioteksbehov inom utbildning, vård och omsorg ska tillgodoses.
Vi vill
trygga bokbussverksamheten för att bokbussen även i framtiden skall vara ett
”barnens bibliotek” för samtliga förskolor i kommunen och de grundskolor som har
långt till huvudbiblioteket. Bokbussen ska vara ett bibliotek för de som bor i
kommunens ytterområden
att biblioteket strävar efter att nå alla kommuninvånare och erbjuda litteratur och
information som är anpassad till olika gruppers förutsättningar
att biblioteket är ett bibliotek för kommunens invandrare, barn och vuxna skall
erbjudas litteratur på sitt modersmål och möjlighet att ta del av nyhetsflödet från
sitt gamla hemland
erbjuda allmänheten tillgång till Internet och datorarbetsplatser för studier och
informationssökning både av utbildningsskäl och som en del av ett
jämlikhetsarbete
att unga läsares önskemål och behov speciellt uppmärksammas och att dessa
erbjuds tilltalande biblioteksmiljö och medier
att skolbiblioteken för barn och vuxenstuderande, som är viktiga instrument i
undervisningen, skall ha sådana resurser att de kan fullfölja denna uppgift
i enlighet med Bibliotekslagen § 7 ta fram en biblioteksplan för Stenungsunds
kommun
Föreningsverksamhet och folkbildning
Kulturföreningarna är en mycket betydelsefull del av kommunens kulturliv. Här samverkar
ideellt arbetande människor under demokratiska former för att skapa kulturaktiviteter för
alla invånare. Kulturföreningarna är av två slag, de arrangerande föreningarna och de

föreningar där medlemmarna själva står för den kulturella verksamheten, Jordhammars
herrgård, kommunens centrum för slöjd och konsthantverk, är ett exempel på den senare
typen. Båda typerna av föreningar är viktiga för kommunens kulturliv.
Folkbildningen skall präglas av frihet och mångfald och vara ett forum där deltagarna
själva väljer ämne och arbetsformer och där de egna erfarenheterna och behoven styr
studierna. Folkbildningen har också en viktig uppgift att belysa och diskutera aktuella
problem och introducera nya kunskapsområden. Studieförbundens kulturprogram är
viktiga för kommunens kulturliv.
I Stenungsunds kommun verkar ett tiotal studieförbund.
”Detta händer ”… skall informera om föreningarnas och studieförbundens arrangemang.
Vi vill
tillgodose de kulturutövande föreningarnas behov av repetitionslokaler
att stimulansbidraget ger föreningarna möjligheter att genomföra kulturprojekt
ge ut en föreningsguide
tillgodose att lokala amatörkonstnärer och konsthantverkare erbjuds möjlighet
att visa sin konst och sitt hantverk i lämpliga lokaler
i samarbete med föreningsliv och studieförbund utveckla kulturverksamheten i
kommunen
Konst
Konsten är en samhälls- och tidsspegel och som sådan ovärderlig som väckarklocka,
insiktsgivare och ingång till stimulerande diskussioner för alla åldersgrupper.
Kommunens konsthall, Galleri Koch, är ett forum för professionella konstnärer. Visningar
av utställningar och föreläsningar skall bredda intresset för konst och ge en fördjupad
kunskap och förståelse för olika uttryck.
I Galleri Koch vill vi
visa utställningar av hög kvalitet och attraktion, vilka skapar diskussioner och lockar
besökare från hela regionen.
öka antalet utställningar av samtidskonst med tillhörande pedagogik och workshops
ge kommunens konstförening möjlighet att arrangera utställningar
ge gymnasiets estetiskt inriktade klasser möjlighet att visa sina alster

öka den konstpedagogiska inriktningen genom att erbjuda skolans samtliga årskurser
visningar och samtal om konst och workshops
Vi vill dessutom
visa kommunens offentliga utsmyckningar och inköpta konst
genom olika publikationer göra kommunens konstinköp tillgängliga för allmänheten
stödja initiativ av lokala konstnärer
att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid offentlig nybyggnation och i befintliga
miljöer
att det arkitektoniska värdet vid byggande uppmuntras
att miljöns egna skönhetsvärden tas fram
arrangera konstvandringar till kommunens offentliga konstverk, byggnader och natur.
Kulturminnes- och kulturmiljövård
Kulturmiljövården syftar till att bevara och levandegöra viktiga kulturhistoriska värden i vår
omvärld. En målsättning är att identitet och förankring i den egna historien ska kunna
utgöra grund för förnyelse och utveckling. De fysiska lämningarna, föremålen och de
traditioner och föreställningsvärldar de förmedlar måste bevaras och göras tillgängliga för
dagens och morgondagens generationer.
Den ideella hembygdsrörelsen gör en mycket stor insats för att restaurera, vårda och
bevara kulturmiljöer. Stenungsund har fem hembygdsföreningar.
Stenungsund har ett antal mycket intressanta kulturmiljöer, dessa finns förtecknade och
beskrivna i Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun 1985.
Vi vill
vårda och dokumentera kommunens kulturminnen och kulturmiljöer
utveckla området kring Västergårdarna, Mariagårdsområdet, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut i juni 2000, och verka för att området väster om
Mariagården bevaras som ett grönområde och en avgränsning mot industrin
ge ut informationsbroschyr om sevärdheter i kommunen
arbeta för att öka kunskapen om hembygden
revidera kommunens kulturminnesvårdsprogram och ge det formen av en
hembygdsbok
stödja kommunens hembygdsföreningar

