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Vision – Värmlands bästa kulturklimat
Sunne kommun har en lång kulturell tradition som kan härledas till en inflyttning på 1600-talet.
Bruken, svedjebönder och kringvandrande folk har spridit berättelser som lever än idag. Vår
berättartradition har inte bara en förankring i tiden som varit, utan den formar även vår framtid när det
gäller nya tankar och idéer.
Att odla och förvalta denna tradition så att den blir en bärande och identitetsskapande livsnerv i vår
bygd kräver både respekt och öppenhet. Kulturen ska stödja denna tradition, hjälpa den att utvecklas,
samt värna om kvalitén i det utbud och de uttryck som finns. Sunne kommun ska också vara en del av
världen, vara öppen för samtiden, den utveckling som sker och vara med och påverka den. Den unga
generationens röst ska vara hörd för att kunna påverka den framtida kulturutvecklingen.
Kultur skapas i möten mellan människor och utvecklas i ett tillåtande och öppet klimat,
det kan vara livsstilar och handlingar, men oftast menar vi uttryck inom scenkonst, bildkonst och
litteratur. Kulturbegreppet förändras med tiden i förhållande till samhället och våra livsstilar.
Kulturverksamheten ska etablera Sunne som Värmlands Kulturkommun med våra
litterära traditioner och berättandet genom olika konstnärliga uttryck. Vi ska också se
kulturen med samtida ögon och vara positiva till utveckling inom den traditionen.
Kulturen är tillsammans med näringslivet en tillväxtfaktor som bidrar med utrymme för
ytterligare satsningar för våra kommuninvånare.
Sunne ska erbjuda ett attraktivt och gott kulturklimat som tar vara på goda initiativ och ger
möjligheter för människor att ta del av, medverka eller att själv leva på kultur.

Allmänkultur
Allmänkulturen har till uppgift att stärka kulturlivet genom olika satsningar inom kulturen, men också
genom att samverka med föreningar och andra kulturentreprenörer.
Mål:
- Kommunen ska stödja och initiera kulturprojekt som syftar till kvalitet, nytänkande och
mångfald. Och som tar hänsyn till jämställdhet och tillgänglighet.
- Kommunens invånare ska erbjudas ett kontinuerligt och varierat utbud av kulturupplevelser av
god kvalitet.
- Genom att organisera olika typer av möten och arrangemang inom barnkultur, ska olika
aktörer och kulturutövare tillsamamman med kommunen stimulera kompetens och utveckling
inom barn- och ungdomskulturen.
- Kommunen ska inom de bidragsramar som finns, stödja konstprojekt som syftar till kvalité,
nytänkande och mångfald. I kommunens byggprojekt ska det finnas ett ekonomiskt utrymme
för den konstnärliga miljögestaltningen.
- Kommunen ska i samråd med föreningar och andra aktörer bidra till gemensamma satsningar
för både unga och äldre.
- Kulturföreningar och studieförbund ska inbjudas till årliga informationsmöten.
- Initiativ och aktiviteter i föreningar samt speciella projekt inom kulturområdet ska i möjligaste
mån stödjas.
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Barn och unga
Med barnkonventionen som kompass ska Sunne vara en spjutspets i barn- och ungdomskulturen.
Utvecklingsarbetet ska ske med kunskap och kompetens utifrån etablerad, nationell och internationell
forskning. Vi ska ta vara på de ungas initiativ och den kreativitet som alla barn och ungdomar har.
Sunne har redan ett mycket unikt och etablerad form för att arbeta med kultur för barn och ungdomar.
Vi har sedan 14 år en organisation som tillgodoser att alla barn och ungdomar får se olika former av
scenkonst varje år genom skolan. Arbete har förstärkts under de senaste åren genom den statliga
satsningen på ”Skapande skola”. Sunnes företagare och studieförbund har också bidragit till att stärka
denna tradition.
Mål:
- Enheten ”Kultur, kulturskola, bibliotek” som är en del av verksamheten ”Samhällsbyggnad
och säkerhet” ska vara navet för kommunens kulturverksamhet för barn och unga.
- Kulturen ska vara en del av skolans vardag. Barn och ungdomar ska själva få skapa kultur och
få ta av olika kulturyttringar.
- Ett utbud av olika kulturaktiviteter ska tillhandahållas i skolan, men också utanför den. Alla
elever ska varje läsår få ta del av ett professionellt scenframträdande i form av teater, dans
eller musik.
- Alla elever ska under sin skoltid få möjlighet att själva både skapa och se film.
- Elever ska ges möjlighet att se olika typer av konst och besöka de konstutställningar som
arrangeras i kommunen.
- Alla elever ska under sin skoltid minst en gång ha besökt våra betydelsefulla och nationella
kulturinstitutioner i kommunen, så som Mårbacka, Rottneros Park och Västanå Teater.

Kulturskolan
Kulturskolan utgör en viktig del av kommunens kulturliv. Det är viktigt att stödja elevers skapande
och kreativitet, men också ge möjlighet till en vidare karriär inom kulturområdet. Man ska i möjligaste
mån erbjuda undervisning utifrån de behov som finns och ge plats till de elever som söker.
Kulturskolan ska ha en egen arbetsplan för sitt arbete utifrån de styrdokument som gäller.
Mål:
- Kulturskolan ska ge en kulturell förankring och stödja barn i deras kulturutveckling.
- Kulturskolan ska vara en del av kulturlivet och medverka i olika kulturarrangemang i
kommunen.
- Kulturskolan ska också ge elever möjlighet att möta andra kulturer och andra kulturella
uttryck.
- Kulturskolan ska samarbeta med övriga skolformer när det gäller t ex Skapande skola.

Föreningslivet
Föreningslivet är en viktig kulturbärare i kommunen. Föreningarna är aktiva arrangörer i såväl den
kulturella vardagen som vid olika manifestationer i kommunen. Det arbete som bedrivs i föreningar är
mycket betydelsefullt för kommuninvånarna, det skapar gemenskap, engagemang och
sammanhållning i bygden. En stor utmaning för föreningarna är att göra föreningslivet intressant för
den kommande generationen och på detta sätt kunna engagera ungdomar i sitt arbete.
Mål:

- Att skapa ett aktivt, kreativt och fungerande föreningsliv i kommunen, där alla är välkomna.
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- Alla föreningar ges stöd utifrån de föreskrifter som gäller och den fastställda budgeten.
-

Bidragen ska gå till aktiv verksamhet och stimulera till utveckling och nya initiativ. Föreningar
ska ta hänsyn till kommunens mål när det gäller tillgänglighet jämställdhet och mångfald.
Föreningar ska ges stöd och möjlighet att på olika sätt medverka i olika kommunala
arrangemang.

Kulturinstitutioner
Kulturinstitutionerna i kommunen har en stor lokal, i vissa fall även regional och nationell betydelse.
De bidrar till tillväxt och ger kulturell näring i bygden och dess invånare. Vi ska på olika sätt stödja
utvecklingen av deras verksamheter.
Mål:
- Kommunen ska samverka med både de små och stora kulturinstitutionerna, samt enskilda
kulturarbetare och vara med och bidra till en utveckling utifrån de resurser som finns.
Kultur i vården
Flertalet undersökningar visar att människor mår bättre av kulturupplevelser, inte minst de äldre och
sjuka på våra vårdinrättningar. Det ska erbjudas kulturprogram för de funktionshindrade och på olika
sätt underlätta deras möjlighet att ta del av kultur. Här ska kommunens olika förvaltningar
tillsammans bidra.
Mångfald och jämställdhet
Vi behöver stimulera till en mer jämlik kulturkonsumtion. Människor från andra länder berikar och
utvecklar kulturlivet på olika sätt.
Mål:
- Vi ska erbjuda ett brett kulturutbud som kan intressera alla oavsett kön, ålder sexuell läggning
eller etnisk tillhörighet.
- I Sunne ska vi arbeta för att integrera människor från andra länder i olika kulturaktiviteter. Alla
måste få ta del av vår kultur men också få utöva och uttrycka sin egen kultur.

Regionalt och nationellt samarbete
Samarbetet med Region Värmland, Kulturrådet och andra kulturinstitutioner är viktigt och ska
förstärkas. Vi ska vara aktiva när det gäller att söka de bidrag som anslås till kultur, både nationellt
och internationellt.
Styrdokument:
- Vision för Sunne kommun 2014-2025
- Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 51
- Region Värmlands kulturstrategi
- Läroplanen 2011
- Skolplanen
- Biblioteksplanen
- FN:s Barnkonvention

