
 

  

KULTURPOLICY 

För Vansbro kommun 

Fastställd av kommunfullmäktige den 2015-06-22, § 64, Ärendenr. KS 2015/262 
      

Sammanfattning 
”Kulturen skall ha en stark, djup och bred förankring i samhället,  

vilket aktivt medverkar till att öka attraktionskraften för 
Vansbro som boende- och turistort.” 
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Kulturpolicy för Vansbro kommun  

Ett aktivt kulturliv och kultur där vi bor 

Kulturen skall ha en stark, djup och bred förankring i samhället, vilket aktivt 

medverkar till att öka attraktionskraften för Vansbro som boende- och turistort. 

Boende i Vansbro kommun skall ges möjlighet att delta i ett tillgängligt, kvalitativt 

och brett kulturutbud. Samverkan skall ske med folkbildningen, föreningsliv, 

amatörer, professionella kulturskapare och andra enskilda kulturarbetare och mellan 

konstgenrer. När verksamheten gynnas skall samverkan ske med andra kommuner 

och med landstinget och med olika länsinstitutioner. Vansbro kommuns kultur skall 

låta sig berikas av de många kulturella flöden som kommer med nya svenskar. 

Kultur på barns och ungas villkor 

Barn och unga skall vara en prioriterad grupp. Barn och unga skall - i enlighet med 

Barnkonventionen - ges möjlighet att delta i ett tillgängligt, kvalitativt och brett 

kulturutbud samt kunna utveckla sitt eget skapande. Samverkan skall därvid ske med 

förskolan, skolan och kulturskolan. 

Bibliotekens centrala roll 

Biblioteksverksamheten skall stärkas och utvecklas och göras tillgänglig för 

kommunens alla invånare oavsett i vilken del av kommunen man bor. Särskilt 

uppmärksammas barn och unga, varvid samverkan skall ske med förskolan och 

skolan. 

Kulturskaparna kan bo och verka i Vansbro kommun 

De professionella kulturskaparna skall ges ökat stöd genom samverkan och en 

fungerande infrastruktur 

Kulturen görs tillgänglig för alla 

Alla skall ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk 

och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Särskilt 

prioriteras de grupper som i mindre grad ägnar kulturen sin uppmärksamhet. Likaså 

ägnas särskild uppmärksamhet åt dem som har annan etnisk bakgrund än den 

svenska. Alla ska med. 

Vansbro kommun vidareutvecklar sin identitet  

Kulturarvet, både det fysiska och immateriella skall bevaras och stärkas.  



2 

 

Kreativa och otraditionella miljöer för kultur 

Kulturella mötesplatser, fysiska såväl som digitala, skall bevaras och utvecklas och 

nya arenor skall provas. 

Kultur skapar lokal utveckling 

Kultur skall vara en kraft i att främja lokal utveckling i samverkan med näringsliv, 

besöksnäring, politik och samhälle. Kulturens och folkbildningens roll för att öka 

delaktighet och engagemang, stärka demokrati och gemenskap skall lyftas fram. 

Kulturens roll för hälsofrämjande skall betonas. Kulturen skall också vara en positiv 

kraft i miljöarbetet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




