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1 Inledning och bakgrund 
Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för biblioteken, 

kulturskolan, verksamheten i Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra 

aktiviteter som kan kopplas till kultur. Kulturavdelningen ska också stötta 

kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter. 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen som skrevs 

2012 skulle revideras. När kulturplanen nu har reviderats så har visionen och 

grundsynen för kommunens syn på kulturen ej förändrats. Hänsyn har tagits till 

att vi lever i en föränderlig värld och att kulturlivet i kommunen har utvecklats på 

olika sätt sedan 2012. 

Kulturplanen är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göras så 

att alla invånare i Hallsbergs kommun kan ta del av och skapa kultur. Den visar på 

inriktning och mål för kulturpolitiken under perioden 2020 - 2023. 

Med nationella och regionala styrdokument som grund behåller Hallsbergs 

kommun kärnan i sin viljeinriktning från tidigare kulturplan.  

Kulturen lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av 

kulturaktiviteter och skapar själva. Ett brett och levande kulturutbud bidrar till en 

god anda, livskvalitet och livsmiljö i kommunen. Kulturaktiviteter ska ge invånarna 

i Hallsberg möjlighet att göra sin röst hörd, värna om yttrandefriheten och ge 

möjlighet till personlig utveckling. Den enskilda individen ska utifrån egna 

förutsättningar kunna uttrycka sig genom att uppleva, förmedla och skapa. 

Kultursynen skall bygga på FN:s deklaration om de mänskliga fri- och 

rättigheterna. 
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2 Kulturpolitisk vision - Kultur lyfter Hallsberg 
Hallsbergs kommun ska ha en positiv attraktionskraft som en följd av ett rikt 

kulturliv. 

Hallsbergs kommun ska ha ett aktivt och levande kulturliv med bredd och 

förnyelse. 

Hallsbergs kommuns medborgare ska känna stolthet över sin kommun och 

bevara, vårda och bruka kulturarvet. 

Kulturlivet ska präglas av tillgänglighet för alla.  

I alla delar av kommunen ska det finnas ändamålsenliga lokaler för kultur.  

En spännande offentlig miljö ska stimulera till möten mellan människor. 

 

3 Styrdokument 
Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s deklaration om de mänskliga fri- 

och rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.  

De nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ligger som 

grund för målen i kulturplanen. Målen för den nationella kulturpolitiken säger att 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.”  

Hallsbergs kommuns kulturplan samspelar även med Region Örebro läns 

kulturplan. Regionen lyfter särskilt fram vikten av ett jämlikt, jämställt och 

tillgängligt kulturliv för alla med barn och unga i fokus. 

Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning, 

kulturplanens strategiska mål utgår från kommunens strategiska områden. 

 

4 Strategiska mål 

4.1 Hållbar kommun 
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 

samhälle, där människors livskvalitet ökar. Hallsbergs kommun ska skapa 

förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. Kulturen berikar oss som 

individer och bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan. Kulturlivet ska vara 

tillgängligt för alla oavsett kulturell och social bakgrund och oavsett var du bor i 

Hallsbergs kommun. 
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4.2 Livslångt lärande 
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges 

möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet. 

Folkbiblioteken, skolbiblioteken och kulturskolan bidrar aktivt till det livslånga 

lärandet för alla kommunens invånare med fokus på barn och unga. 

4.3 Allas inflytande 
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara 

lyhörd för idéer och synpunkter. Ett starkt civilsamhälle och folkbildning ökar 

tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang. Hallsbergs 

kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella infrastrukturen. 

Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska 

stimuleras och prioriteras. 

4.4 God service 
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande 

och god service. Biblioteken är en av de viktigaste tillgångarna i kommunens 

kulturliv. Biblioteken ska bidra till en bred kulturförmedling, tillhandahålla 

information och kunskap samt vara en tillgänglig mötesplats för alla invånare. 

Kulturskolan är en mötesplats för barn och unga. Inom kulturskolans verksamhet 

finns plats för både bredd och fördjupning. Barn och unga ska ha ett stort 

inflytande över utformningen av kulturskolans verksamhet. 

 

5 Fokusområden 

5.1 Barn och unga 
I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s 

barnkonvention, artikel 31, där det står att barn har rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att 

det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet, till 

exempel inom kulturskolan och på biblioteken. 

Kulturella aktiviteter är en pedagogisk resurs och estetiska processer ska vara en 

naturlig del inom förskola och skola. För att säkerställa att kulturaktiviteter är 

solidariskt fördelade bland barn och unga i Hallsbergs kommun har 

kulturavdelningen ett ansvar för att söka statliga bidrag, fördela kulturaktiviteter 

systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med förskolan och 

grundskolan. En fördjupad beskrivning över hur Hallsbergs kommun arbetar med 

kultur för barn och unga i samarbete med förskolan och grundskolan finns i 

Hallsbergs kommuns barnkulturplan. 

Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga 

inom områdena dans, teater, bild och musik samt andra konstformer som de kan 
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utöva på sin fritid. 20 procent av kulturskolans verksamhet är integrerad i 

grundskolan i olika projekt, detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun 

och för att bidra till de estetiska lärprocesserna. Kulturskolan ska verka för att 

vara en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som 

undervisning.  

Biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för 

att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Arbetet riktas både till 

barnen och till föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket arbetar 

främst med läsfrämjande för de minsta barnen samt barn och ungdomars 

fritidsläsning. Biblioteket anordnar även mindre kulturevenemang för barn. 

Skolbibliotek finns på samtliga grundskolor i kommunen. Personal från 

folkbiblioteket bemannar dem och sköter inköp av litteratur. För barn i 

skolåldrarna sker det mesta av det läsfrämjande arbetet på skolbiblioteken. 

En fördjupad beskrivning av bibliotekens hela verksamhet och uppdrag finns i 

Hallsbergs kommuns biblioteksplan.  

5.2 Samverkan 
Hallsbergs kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella 

infrastrukturen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön 

eller könsöverskridande identitet, religiositet eller funktionsnedsättning. 

Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har 

kulturen en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. För 

att kunna skapa dessa förutsättningar krävs samverkan med civilsamhället, 

näringslivet, mellan kommunens förvaltningar och en regional samverkan. 

Hallsbergs kommun är beroende av ett rikt föreningsliv, både för att kunna 

behålla och förnya den kulturella infrastrukturen. I samverkan med folkbildningen 

och civilsamhället ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som med sin insats 

ger stor behållning för människor i alla åldrar. 

Kulturprojekt och kulturaktiviteter finns inom flera förvaltningar, till exempel 

inom förskola, skola, och äldreomsorg samt som en del av marknadsföringen av 

kommunen. Samverkan, samordning och att informera om kommunens 

kulturaktiviteter ska bidra till utveckling och attraktionsgrad av Hallsbergs 

kommun. 

Samverkan har blivit en allt mer betydelsefull faktor i den nationella och regionala 

kulturpolitiken. I och med statens styrning genom kultursamverkansmodellen 

påverkas hela kulturområdet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för 

ökad samverkan som också berör den kommunala nivån. Hallsbergs kommun 

samverkar med Region Örebro län genom olika samverkansavtal. 
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5.3 Kulturarv 
Kulturarvet är viktigt, det som tidigare generationer varit med om måste kunna 

förmedlas till dagens och morgondagens generationer. För att kunna förstå och 

tolka sin samtid, och vara förberedd på framtiden, krävs en kunskap om historien 

och de lärdomar som kan dras av den. Kulturarvet är inte något fast och entydigt, 

utan utvecklas ständigt i förhållande till de människor som lever och verkar på 

platsen. Kulturarvet består av både fysiska delar samt i form av minnen, 

berättelser, värderingar och i form av litteratur, musik, bildkonst, dans med mera. 

Hallsbergs kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 

utvecklas. För att genomföra ett bevarande och en utveckling av kommunens 

kulturarv krävs ett samarbete mellan kommunens förvaltningar. 

Kulturavdelningen bidrar till att bevara kulturarvet genom bibliotekens och 

kulturskolans arbete med det livslånga lärandet. Kulturavdelningen ska bidra med 

råd och specialkompetens inom kulturområdet när kulturarvsmiljöer ska bevaras 

och utvecklas i kommunen. Kulturavdelningen har ett särskilt ansvar för 

Bergöökvarteret.  

5.4 Kultur och hälsa 
Kulturen berikar oss som individer och bidrar till en positiv utveckling av 

folkhälsan. Att ha tillgång till kultur i alla skeden av livet är viktigt. Inom vård och 

omsorg för äldre har kultur flera viktiga aspekter. Kultur har en hälsofrämjande 

effekt utöver den sociala samvaron som kan skapas med och runt olika former av 

kultur.  

För att stärka arbetet med kultur och hälsa i kommunen samverkar Hallsbergs 

kommun med Region Örebro län. Fokusområden är psykisk ohälsa, 

funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. En viktig del i arbetet 

är en ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. En kartläggning av 

kommunens arbete med kultur för äldre ska genomföras. Kartläggningen är en 

viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att definiera och utveckla 

samarbetet inom kommunen och för samarbetet med Region Örebro län.  

Målet är att verka för en ökad implementering och att solidariskt fördela kultur i 

verksamheterna vård och omsorg och därmed bidra till en god folkhälsa. 

 

 

 


