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1. Inledning
Sunne kommun har ett unikt utgångsläge med ett aktivt, omfattande och dynamiskt kulturliv.
Berättartraditionen är en del av kommunens identitet.
Kultur berör alla människor inom alla samhällsområden och är därför en strategisk angelägenhet för
hela kommunen.

Kulturen ska vara inkluderande så att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder eller
socioekonomisk status ska ha möjlighet till delaktighet. FN:s barnkonvention, som sedan l januari

2020 är lag i Sverige är beaktad i planen.
Planen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, Värmlands kulturplan och kommunens egna
satsningar.

Kultur bidrar till att skapa livskvalitet, upplevelser och insikter och medverkar till gemenskap och
ökad förståelse för varandra, vilket infriar Sunne kommuns vision Sunne är platsen där modet växer,

livet är enkelt och allting är möjligt.
1.1 Planens syfte
Att utgöra ett strategiskt dokument för kommunens kulturarbete.

Att vara ett långsiktigt åtagande för att säkerställa ett varierat utbud av kulturaktiviteter och kulturell
delaktighet.
Att tydliggöra kultur- och näringslivsenhetens uppdrag att utveckla kulturen till gagn för kommunens
invånare och besökare.

1.2 Övergripande mål för kommunens kulturverksamhet
Suime kommuns kulturverksamhet ska:
• bedriva och vidareutveckla kärnverksamheterna allmänkultur, barn- och ungdomskultur,

bibliotek och kulturskola.
• vara en koordinator för kommunens kulturaktörer och stödja och initiera utvecklingsprojekt.
• driva och utveckla vår unika kulturturism i nära samarbete med näringslivsenheten.

• arbeta för att mångkultur, integration, tillgänglighet och jämställdhet ska vara en självklar del i
verksamheten.

• samarbeta med föreningslivet och den regionala kulturen som båda ska prioriteras.

1.3 Nationella kulturpolitiska mål
De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009.
Kulturen ska vara en obunden och utmanande kraft som står stadigt på yttrandefrihetens grund.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå de

kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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1.4 Värmlands kulturplan
Region Värmland ansvarar för att, tillsammans med kommunerna, ta fram en regional kulturplan som
utgår från det uppdrag som staten, via kultursamverkansmodellen, tilldelar regionerna. Viktigt är att

lyfta fram en ökad kulturell delaktighet i hela länet. Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska
prägla all regional kulturverksamhet som erhåller offentligt stöd. En fungerande kulturell infrastruktur
garanterar:

• ett breddat deltagande i kulturlivet.

• att länets invånare får tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.
• att kulturarvet utvecklas och görs tillgängligt.
• att kultur, för och med barn och unga, lyfts fram och utvecklas.

2. Kulturenhetens arbete: Allmänkultur, bibliotek, barn- och

ungdomskultur, kulturskola
2.1 AIImänkultur
Allmänkulturen har till uppgift att stärka och utveckla kulturlivet genom stöd till och samarbete med
professionella och ideella kulturaktörer och kulturföreningar och att erbjuda kommuninvånarna ett
brett utbud. Barn- och ungdomskulturen lyfts fram speciellt med FN:s barnkonvention som kompass.

2.2 Bibliotek
Sunne bibliotek ska vara ett kultur-, bildnings- och mötescentrum, tillgängligt och öppet för alla. Där
finns möjlighet för möten och samvaro, samtidigt som det erbjuder lugn, ro och fördjupning.
Biblioteket ska vara en plats för kulturupplevelser i olika skepnader, såsom exempelvis
konstutställningar, författarbesök, föreläsningar, konserter och teaterföreställningar, digitala event,
cirklar och sagostunder. Biblioteket lyfter fram digital kompetens, informationskompetens och
läsförståelse som viktiga förutsättningar för ett välfungerande demokratiskt medborgarskap.
För mål, se den fristående biblioteksplanen för Sunne kommun 2021-2024.
2.3 Barn- och ungdomskultur
Nya mötesplatser och arbetssätt ska utvecklas för att möta de nya kultumttryck som växer fram hos
ungdomar. Ett gränsöverskridande arbetssätt ska etableras med fokus på delaktighet och
medskapande.

2.4 Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder ett varierat utbud för barn och ungdomar i sång- och instmmentalundervisning,
dans och bild & form. Lowerksamhet arrangeras regelbundet.
I verksamheten ges eleverna många möjligheter att delta i konserter och dansforeställningar, forma
konstutställningar och delta vid uppvisningar av olika slag, både lokalt och regionalt.
Samarbetet med olika aktörer och verksamheter i kommunen bedrivs och prioriteras.

Sida

6(7)
3. Övriga prioriterade områden
3.1 Folkhälsa
Kultur spelar en avgörande roll för att ge ökad livskvalitet och god hälsa till kommunens invånare.
Kulturens roll att stärka välmåendet hos individen är mycket viktig. Att ta del av och delta I
kulturverksamhet bidrar till att stärka folkhälsan och ett bra liv.

3.2 Kulturarv
Sunne kommun förvaltar ett rikt och omfattande kulturarv med framstående författare och andra
kulturaktörer som grund. I hembygdsföreningar, byalag och andra ideella kulturföreningar pågår
ständigt ett arbete för bevarande av vår kulturhistoria.

3.3 Tillväxtfaktor
Genom ett aktivt och varierande kultumtbud med många aktörer inom olika konstuttryck och nivåer,
bidrar kulturen till att kommunen är en attraktiv plats att både bo på och besöka, till gagn även för
näringslivet i kommunen.

4. Sunne kommuns kulturmål
Förklaring till valt mål

Verksamhetsmål

Mätmetod

Sunne kommuns invånare ska

Kulturenheten ska erbjuda ett

Rik tillgång till ett varierat

känna delaktighet i

varierat utbud av

kulturutbud ger ökad

kulturlivet.

kulturaktiviteter.

delaktighet från allmänheten.

Kommunen ska vara en

Kulturenheten ska på olika

Våra kulturella aktörer är

attraktiv plats för

sätt stötta och initiera

viktiga för kommunens

kulturaktörer att leva och

samverkansfonner.

kulturidentitet. De är också

arbeta i.

Kulturaktöremas

mycket viktiga för Sunnes

verksamheter ska kunna

näringsliv som

utvecklas genom ekonomiska

besöksmagneter, vilket

bidrag. Kulturenheten

gagnar hela besöksnäringen.

anordnar möten där de olika
aktörerna kan träffas minst
två gånger per år.
Barn och ungdomars intresse

Alla barn och ungdomar ska

Barn och ungdomar är

för kultur ska grundläggas

få ta del av minst en

framtidens kultur- och

med en tidig förankring i de

scenföreställning per läsår

demokratifrämj are.

olika kulturmiljöerna. Det ska

genom skolan, få delta i minst
en Skapande skola-projekt per

FN: s barnkonvention slår fast

barn och ungdomar att ta del

läsår och ska regelbundet

att barn har rätt till en

bjudas in till diverse

av och vara en del av det

meningsfull fritid.

kulturella aktiviteter runtom i

riktade kulturutbudet.

kommunen.

vara självklart för Sunnes
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Kulturenheten ska ansvara för

Kulturenheten ska anordna

Kommunens konstinnehav

kommunens konstinnehav och

åtta utställningar per år i

och offentliga utställningar

utställningar i Sunne

Sumie biblioteks galleri.

ska ha hög kvalitet och stor
variation.

biblioteks galleri i samarbete
med en professionell
referensgrupp för att
säkerställa en varierad och
kvalitetsmedveten
konststrategi.
Kulturskolans roll som

En skolturné ska anordnas

Kulturskolan med dess elever

kulturfrämjare ska stärkas

varje vårtermin.

och lärare är ett viktigt inslag

genom ett ökat utbud,
uppsökande verksamhet i

skolorna och utåtriktad

i Sunne kommuns kulturliv.
Konserter, dansuppvisningar
och konstutställningar ska
arrangeras två gånger per

verksamhet i kommunen.

termin.

Kulturskolans undervisning

Kulturskolans pedagoger ska

Genom att undervisningen

ska ske på elevens nivå med

ha relevant kompetens i

professionella lärare.

ämnet de undervisar i.

håller hög kvalitet på rätt nivå
så tillgodogör sig eleven

Lärarna ska ges kontinuerlig

ämnet på bästa sätt.

möjlighet till fortbildning.

Samarbetet mellan

Kulturenheten ska hjälpa

Hela Surme kommun ska vara

kommunen och de olika

kommunens kulturföreningar

med och bidra till vår

kulturföreningama ska vara

att genomföra arrangemang

omfattande kulturverksamhet.

till gagn för vår identitet som
kommun och för kommande

genom års- och

sponsorbidrag.

generationer.

Invånarna ska få möjlighet att

Alla skolelever ska minst en

Genom en tydlig och stark

fördjupa sina kunskaper om

gång under skoltiden ha
besökt Mårbacka Minnesgård

förankring och förståelse för
vår tradition och historia

och Rottneros Park. Två

skapas bättre förutsättningar

gånger per år ska

för att se framtiden an med

arrangemang med

öppna ögon.

Sunne kommuns

lokalhistoria.

lokalhistorisk förankring
anordnas med till exempel

besök på hembygdsgårdar.

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-04-06

J
Sida

Sammanträdesdatum

22 (41)

Ks §53

Sunne kommuns kulturplan 2021-2024
DnrKS2021/175/09
Kommunstyrelsens beslut
l Sumie kommuns kultmplan 2021-2024 antas.
2 Kulturplanen genomförs inom tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Dialog har genomförts med kultumtövare och representanter för organisationer och föreningar inom kulturområdet. Förslagen från work shop i
dialogform har genomlysts, prioriterats och bearbetats i kulturplanen.
Kulturplanens syfte är:
- Att utgöra ett strategiskt dokument för kommunens kulturarbete.

- Att vara ett långsiktigt åtagande för att säkerställa ett varierat utbud av
kulturaktiviteter och kulturell delaktighet.
- Att tydliggöra kultur- och näringslivsenhetens uppdrag att utveckla
kukuren till gagn för kommunens invånare och besökare.
Kulturplan 2021-2024 ersätter kulturplanen med diarienummer

KS2015/915/01.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-24, § 32
Kultur- ochnäringslivscheftjänsteskrivelse 2021-03-05
Sunne kommuns kultoplan 2021-2024

Beslutet skickas till:
Kultur- och närmgslivschefen

Justerare

Utdragsbestyrkare
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