KULTURPLAN 2012 - 2014

VISION 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det
är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek,
arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt
för handling och förändring. Katrineholm – läge för liv och lust
Kulturliv – Här finns utrymme för kreativitet, kulturlivet
är brokigt och skapar upplevelser och inspiration.
Föreningsliv – En mångfald av aktiva föreningar
ger energi och gemenskap över gränser.
Lek, idrott och kultur – I Katrineholms kommun ﬁnns
plats för lek för både stora och små. Här finns ett brett och
aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition. Det rika
kulturutbudet ger upplevelser och mening i tillvaron.
KULTUR- OCH TURISMNÄMNDENS VERKSAMHETSIDÉ
”Försprång genom kultur”
•Vi ska visa vägen framåt för att Katrineholm ska växa och utvecklas, genom att
kulturen alltid ska vara en självklar del av samhället.

KULTURPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL
Skapa en attraktiv kulturell livsmiljö för alla invånare och besökare
och ge förutsättningar för alla, flickor och pojkar, kvinnor och män,
i alla åldrar, att uppleva och aktivt utöva kultur.

För att nå målet, att ge förutsättningar för alla, kvinnor och män,
flickor och pojkar att uppleva och aktivt utöva kultur vill
Kultur- och turismnämnden fortsätta att:
• Utveckla Kulturhuset Ängeln som en attraktiv mötesplats
• Fortsätta att ha aktiva och professionella bibliotek där utvecklingen
sker i samspel med medborgarnas önskemål och behov.
• Utveckla Konsthallen med fortsatt profilering på samtidskonst samt
med ambitionen att nå ny med även nationell publik. Utställningarna
ska vara såväl regionala, nationella som internationella.
• Ge alla barn och ungdomar möjlighet till eget kulturskapande,
ge dem goda tillgångar till kulturupplevelser samt ett eget inflytande
över sitt kulturliv.
• Delta i utvecklingen av det offentliga rummet bl a genom årligen
ett nytt offentlig konstverk.
• Bevara vårt samlade kulturarv, bl a genom fortsatt renovering av lokstallet
samt genom levandegörande av Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad
• Bidra till integrationen i Katrineholm genom kulturens möjligheter till
upplevelser och delaktighet.
• Utveckla och förstärka samverkan med föreningsliv, studieförbund,
kulturentreprenörer och övriga aktörer.
• Utveckla besöksnäringen i samverkan med KFV marknadsföring,
och övriga aktörer inom besöksnäringen
•På ett positivt sätt stärka invånarnas hälsa och välbefinnande
genom kulturens möjligheter till upplevelser och delaktighet
• Utveckla och förstärka samverkan med Kulturskolan

Jämställdhetsperspektiv
Den verksamhet som Kultur- och turismnämnden
bedriver ska präglas av jämställdhet inom alla
områden.
Tillgänglighetsperspektiv
De aktiviteter som Kultur- och turismnämnden
bedriver och medfinansierar ska så långt som
möjligt vara tillgängliga för alla.
Folkhälsa
Utgångspunkten för nämndens verksamhet är att
alla ska ha möjligheter till att uppleva och delta i
kommunens kulturliv .
Integration
Kultur- och turismnämndens verksamhet ska aktivt
bidra till integrationen i Katrineholm.

