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Kulturpolicy Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsvik, idag och imorgon, lyfter och tillvaratar invånarnas kultur och
kulturuttryck för att skapa ett mångfacetterat och dynamiskt samhälle.
I Nolaskogs och Höga kusten finns spår och berättelser i naturen från tiden när
inlandsisen smälte och människor kom hit från nord och syd, öst och väst. Viskningar i
landskapet från tiden då Örnsköldsvik växte fram till en mötesplats för människor, där
de utbytte erfarenheter. Här finns en lång tradition och historia av möten och
samverkan, men det är inte bara vår historia, utan även vår nutid och framtid.

Definition
Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området
omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former
samt hur kulturarven ska bevaras, användas och utvecklas.
Kultur syftar på sociala samspel, konstarterna, arkitektur och kulturarv
Konstarterna syftar på musik, dans, teater, film, litteratur, bild- och
formkonst
Kulturarv syftar på alla de spår i landskap och berättelser, föremål och
hus, värderingar och traditioner som finns hos alla som bor i
Örnsköldsviks kommun
Kulturen är en spegling av den rörelse som finns i samhället och är under ständig
utveckling och förändring.
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Styrdokument
Till grund för kulturpolicyn ligger bland annat FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter samt barnkonventionen, de nationella kulturpolitiska målen
(prop.2009/10:13) samt Örnsköldsviks kommuns vision och övergripande mål.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft står det i Sveriges
regerings kulturproposition. Propositionen säger vidare att kulturpolitiken ska:
• 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 barn och ungas rätt till kultur.
(Tid för kultur, prop 2009/10:13)

Syfte
Policyn är ett förvaltningsövergripande styrdokument som fastställer kommunens
inriktning med
kulturpolitiken. Policyn utgör grunden för förvaltningarnas arbete inom kulturens olika
områden
och ger stöd i kommunens planering. Policyns mål är att kulturfrågor får en långsiktig,
samlad och samverkande hantering.

Inriktningsmål
Örnsköldsviks kommun satsar på kultur genom starka och innovativa
kulturinstitutioner, estetisk verksamhet i skolan, kulturskola och stöd till
civilsamhället. Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång
till kultur och möjlighet till eget skapande.
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För att kommunens kulturliv ska fortsätta utvecklas har tre inriktningsmål tagits fram,
tillgänglighet, mångfald och ett dynamiskt samhälle.

Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om mer än att undanröja fysiska hinder. Det finns andra hinder
som handlar om attityder och värderingar som måste överbryggas.
• Kulturen i Örnsköldsviks kommun ska vara tillgänglig för alla. Särskild vikt
läggs på diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
• För att målet ska nås och geografiskt gälla hela kommunen krävs god teknisk
infrastruktur, mötesplatser, mänskliga nätverk och kollektivtrafik.

Mångfald
Kultur är en spegelbild av kommunens invånare. Därför ska förutsättningar finnas för
alla att hitta sin ingång i kommunens kulturliv.
• Örnsköldsviks kommun ska verka för kulturutövares och kulturdeltagares
möjlighet att skapa och ta del av kultur utifrån sina förutsättningar och behov.
• Kommunen ska möjliggöra kultur som är fri och obunden med en mångfald av
verksamheter, från skapande till upplevelser, från nybörjare till professionell.

Ett dynamiskt samhälle
Kulturen bidrar till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap,
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det har en avgörande betydelse för
utvecklingen av ett demokratiskt, kreativt, nyskapande och dynamiskt samhälle.
• Örnsköldsviks kommun ska verka för att de kulturella och kreativa näringarna
ska utvecklas.
• Kommunen ska möjliggöra det livslånga lärandet.
• Kommunen ska stödja ett fritt obundet kulturliv för utövare och föreningsliv
• Kommunen ska skapa, stödja och stötta öppna mötesplatser.
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Uppföljning
Årligen
Respektive nämnd redovisarar i årsbokslutet de åtgärder som genomförts utifrån
strategin.
Kommunens arbete med kultur utifrån policyn återkopplas årligen i kommunens
bokslut.

Revidering
Policyn gäller för två mandatperioder från antagandet. Vid behov kan policyn
revideras.
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