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INLEDNING
Säffles kulturplan utgår från de nationella kulturpolitiska 
målen samt kommunens övergripande externa mål. Säffle 
kommuns biblioteksplan liksom Barnkonventionen, svensk 
lag f r o m 1 januari 2020,  är viktiga dokument som är 
vägledande i arbetet med kommunens Kulturplan. Inför varje 
verksamhetsår fastställer Kulturnämnden mål som bidrar till 
kommunens måluppfyllelse. Kulturplanens mål är översiktliga 
och långsiktiga (2021-2024) och belyser samverkan med andra 
förvaltningar och enheter i kommunen liksom vikten av ett 
nära samarbete med civilsamhället.
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Nationella kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 
2009. Målen ska styra den statliga kulturpolitiken och 
fungera som en vägledning för kulturpolitiken i regioner och 
kommuner.

Kulturen ska vara en obunden, dynamisk och utmanande 
kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå 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.

Säffle kommuns vision Säffle leder hållbar utveckling - 
vi kan, vi vill, vi vågar ligger som grund för kommunens 
strategier och målarbete. Sedan 2018 har Säffle kommun 
gemensamma fullmäktigemål där fyra externa mål fokuserar 
på kommunorganisationens arbete för att medverka till en 
kommun där som främjar invånarnas bästa.

Säffle kommuns övergripande externa mål.

 • Säffle kommun är en plats för alla

 • I Säffle kommun finns förutsättningar för det    

 livslånga lärandet

 • I Säffle kommun kan alla försörja sig

 • Säffle kommun möjliggör det goda livet 

I kulturnämndens mål poängteras vikten av 
kulturverksamheter som når alla oavsett ålder, kön, kulturell 
bakgrund eller etnicitet och barn och unga är en priorterad 
grupp.

Kultur bidrar till att skapa en lockande livsmiljö för alla 
invånare. En attraktiv fritid, där kulturskapande och 
kulturdeltagande utgör viktiga ingredienser bidrar till 
invånarnas trivsel, goda hälsa och positiva utveckling. Kultur 
uppstår i möten mellan människor där förutsättningar 
finns för eget skapande och deltagande samt  möjlighet till 
upplevelser av många olika kulturella uttryck. 

Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska varje enskild 
kommun anta en bibliotekplan för sin verksamhet inom 
biblioteksområdet (2019:961). Säffle kommuns biblioteksplan 
revideras 2020 och den nya biblioteksplanen gäller 2021-
2024. I biblioteksplanen redovisas de övergripande målen 
för bibliotekets verksamhet de kommande åren och bidrar 
till måluppfyllelse i kulturnämndens mål.

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020, 
Barnkonventionen.  Lagen utgår från barnens perspektiv och 
rättigheter och ska vara vägledande för alla offentliga beslut.  

Säffle kommuns vision och övergripande mål

Kulturnämndens mål

Säffle kommuns biblioteksplan

Barnkonventionen
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KULTURPLAN 2021-2024
Kulturplanen är indelad i fem utvecklingsområden

 • Inkluderande kultur

 • Kultur för, av och med barn och unga

 • Kultur i offentliga miljöer

 • Samverkan med civilsamhället

 • Kultur – livskvalitet och hälsa

En mötesplats är en trygg plats med yttrandefriheten som 
grund och som är öppen för en mångfald av berättelser och 
perspektiv. Det kan vara en fysisk plats, ett årligt arrangemang 
eller ett möte i den digitala världen. För att känna sig 
välkommen till kommunen behöver det finnas platser för 
dessa utvecklande möten oavsett kön, ålder, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, 
politisk åsikt eller social klass. Möten kan samla människor 
kring ett konstnärligt uttryck, en gemensam kulturaktivitet 
eller för samtal om våra kulturarv. 

Inkluderande kultur

Funktionsnedsättning
Nedsatt funktion hos personer i alla åldrar ska inte vara 
ett hinder för att kunna konsumera, delta eller vara aktiv i 
kulturlivet.

 • Tillgängliggöra kulturlivet för personer med   
 funktionsnedsättning, genom te x lokaler,   
 kommunikation och information. För att   
 göra kulturutbudet än mer tillgängligt ska vi arbeta  
 för ett större digitalt utbud.

Mångfald
Befolkningens bakgrund, med olika nationaliteter och 
olika kulturell bakgrund, ska även synas i kulturutbudet i 
kommunen.

 • Uppmärksamma den kulturella mångfalden   
 genom  att bl a göra kulturnatten till en upplevelse  
 med många kulturuttryck.

Könsneutral
Kulturlivet ska främja kulturaktiviteter och uttryck som 
utmanar könsstereotyper och normer kring sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.

 • Arbeta medvetet med könsneutrala aktiviteter för  
 barn och unga.
 • Anordna en normkritiskfilm/kulturfestival.

MÅL

MÅL

MÅL
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Kulturskapande kan fungera som en ventil för känslor och 
åsikter. Med hjälp av kulturen uppmuntrar vi barn och unga 
att bli demokratiska aktiva medborgare. I kommunens arbete 
med kultur är det viktigt att kulturyttringarna är för, av och 
med barn och unga. Vårt uppdrag är att möjliggöra, förmedla 
och inspirera.

Konst i den offentliga miljön t ex på torg, i parker, i 
samlingssalar och på skolgårdar ger kommuninvånaren 
möjlighet att ta del av konstnärlig gestaltning  utan att ställa 
krav eller förutsätta förkunskaper inom konstområdet. 
Offentlig konst ska tillgängliggöras för alla, även för personer 
med funktionsnedsättning.

Kultur för och av barn och unga

Offentliga miljöer

Eget skapande – prova på många olika typer av 
skapande
Alla barn och unga har rätt att själva delta i kulturlivet genom 
att prova på och utöva olika former av skapande.  Genom 
kulturen får barn utlopp för sin fantasi och kreativitet, vilket 
bidrar till en positiv och livsbejakande utveckling. 

 • Stärka, bredda och möjliggöra olika kulturella   
 uttryck i förvaltningens verksamheter.
 • Stärka samverkan inom förvaltningen för att   
 tillvarata kompetens och möta barn och unga i olika  
 sammanhang.
 • Tillgängliggöra lokaler för eget kulturellt skapande  
 som är anpassade utifrån barn och ungas behov och  
 önskemål.

Tillgänglig konst och kultur i det offentliga rummet
Konsten i det offentliga rummet kan vara platsspecifik, 
alltså gjord för just den platsen eller ett konstverk som har 
placerats i en miljö som man vill försköna eller sätta fokus 
på.  Säffle centrum är en plats där offentlig konst blir en del 
av den naturliga miljön.

 •Områden specificerade i FÖP (Fördjupad   
 Översiktsplan för Säffle centrum) fortsätter att vara  
 aktuella för offentlig konst.
 •Kulturförvaltningen finns med i det   
 förvaltningsövergripande arbetet kring    
 centrumutveckling

Utveckla miljön kring Vattentornet
Vattentornet är ett landmärke i Säffle kommun. Genom att 
vara ett rum för konstnärliga installationer har Vattentornet 
blivit ett av kommunens besöksmål.

 • Skapa förutsättningar i den unika miljön kring   
 Vattentornet för experimentell utomhuskonst   
 som förmerar och/eller kompletterar konsten som  
 visas i Vattentornet.

Arenor för konstnärlig kreativitet
Konsten behövs överallt, som ett tryggt och gemensamt rum 
för barn och unga att tänka och fantisera fritt i och som en 
kraft att motverka inskränkthet och exkludering. Förutom de 
kulturella arenorna har skolan en viktig roll som arena för 
skapande.

 • Utveckla möjligheten för barn och unga att delta i  
 utställningar, scenframträdanden och workshops.
 • Fortsätta arbetet med UKM och stärka dess   
 betydelse som arena för ung kultur.
 • Utveckla de digitala arenorna.

Möjlighet att möta professionell konst och kultur
Möjligheten att möta en professionell konstnär, liksom 
att ta del av en teaterföreställning, en konsert eller 
en bioföreställning, ger barn och unga möjlighet till 
kommunikation om sina intryck och en känsla av gemensam 
upplevelse. För- och grundskolan är en viktig tid för barn 
och ungas möten med olika kulturuttryck och ett samarbete 
mellan förvaltningarna skapar förutsättningar att nå många 
barn och unga.

 • Skapande skola stärks och synliggör fler kulturella  
 uttryck.
 • Kulturgaranti genomförs i för- och grundskolan.  
 Barn- och utbildningsförvaltningen har en central  
 roll i det arbetet.
 • Barn och unga får möta den professionella   
 kulturskaparen genom att erbjuda workshops,  
 kurser och upplevelser på fritiden där    
 kulturförvaltningens verksamheter    
 är viktiga aktörer. 

MÅL
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Miljöer för kreativt skapande
Använda parker och offentliga rum som mötesplatser 
där kreativiteten kan få utrymme, i projekt eller i fasta 
installationer

 • En offentlig artscape-vägg tas fram som kan   
 användas kontinuerligt vid olika evenemang och vid  
 workshops.

Offentlig gestaltning
Kommunen har 2020 antagit 1% regeln vid om- och 
nybyggnation vilket generar en summa för offentlig 
gestaltning som används enligt det rutindokument som 
tagits fram.

 • Rutinerna för offentlig gestaltning efterföljs och  
 tillgodoseer behov av offentlig gestaltning i olika   
 delar i kommunen.

MÅL

MÅL

Kultur- och hembygdsföreningarna liksom studieförbunden 
är viktiga aktörer i kommunens totala kulturutbud. 

Samverkan med civilsamhället 

Möjliggöra för civilsamhället att bidra till ett rikt 
kulturutbud
Civilsamhällets engagemang och ideella arbete är en 
förutsättning för ett rikt kulturutbud i kommunen. 

 • Stötta civilsamhällets utmaningar för att   
 möjliggöra nya och förändrade strukturer   
 för ett framtida kulturutbud.
 • Genomföra en översyn av bidragssystemet till   
 civilsamhället
 • Ansökningarna från civilsamhällets övergår till en  
 e-tjänst.

Hållbart kulturutbud som medverkar till 
livskvalitet och hälsae 
Den lokala kulturen ska synliggöras och det lokala kulturarvet 
ska bevaras och användas av invånarna och besökare. 
Kulturutbudet ska vara rikt och mångfacetterat och våga vara 
ifrågasättande och bidra till levande samtal.

 •Utställningar, föreläsningar och projekt ska   
 fortsätta att erbjuda olika kulturyttringar.
 • Öka och stärka intresset för samtidskonst bl a   
 genom utställningar/installationer i Vattentornet  
 och vid inköp av kommunens konst.
 • Använda den digitala tekniken för att synliggöra  
 kultur och kulturmiljöer genom olika former av   
 storytelling.

Kulturutbudet bidrar till besöksnäringen
Kulturutbudet bidrar till att locka besökare till kommunen, 
inte bara under sommarmånaderna. Medborgarhuset och 
Vattentornet är viktiga besöksmål som har stor betydelse för 
Säffle som besöksort. 

 •Förbättra marknadsförningen av Vattentornet som  
 en arena för samtidskonst.
 • Utveckla Medborgarhuset som plats för   
 konferenser och möten och arbeta för    
 att synliggöra Medborgarhuset utanför    
 kommunen.
 • Initiera och genomföra tillgängliga     
 stadspromenader i Säffle centrum.
 • Initiera och genomföra sommarutställningar i   
 foajén på Medborgarhuset.
 • Stärka samarbetet med föreningen SäffleOperan  
 och övriga kulturförningar och utveckla deras   
 betydelse i marknadsförning av kulturstaden Säffle.

MÅL

MÅL

Kulturskapande och kulturdeltagande har en viktig roll 
för social hållbarhet och invånarnas välmående. Kulturen 
ska vara fri och oberoende och ta tillvara konst- och 
kulturutövarnas kreativa kraft.

Kultur – livskraft för ett hållbart och 
attraktivt samhälle 

MÅL
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