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Inledning, kulturnämndens ordförande

Kristinehamns kommun skall enligt kommunfullmäktiges övergripande visioner
och mål vara en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra
åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och
trygghet och där kultur, natur och skärgård attraherar allt fler.
Hela kommunen ska vara attraktiv för både invånare, besökare och inflyttare.
Verksamheten ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet för alla.
Kulturen är viktig för kommunens tillväxt, för dess attraktionskraft och för
invånarnas personliga utveckling och hälsa. Kulturutbudet ska ge spännande
och sköna publikupplevelser och samtidigt inspirera till eget skapande. Barnoch unga ska ges speciell uppmärksamhet för att öka deras möjligheter att ta
aktiv del i skola, arbetsliv och samhälle.
Utgångspunkterna för denna kulturplan är kommuninvånarnas och de lokala
föreningarnas behov och önskemål samt de kommunala, regionala och
nationella kulturmålen. Kulturen i Kristinehamn ska utvecklas i samarbete
mellan kulturförvaltningen, andra kommunala förvaltningar, föreningsliv, lokala
kulturarbetare och kommunens näringsidkare.
Varför kulturplan
Kulturarbetet i kommunen behöver en kulturplan som är synkroniserad med
både lokala, regionala och nationella mål. Kulturplanens syfte är att tydliggöra
och tillgängliggöra nämndens politik och förvaltningens verksamhet för
medborgare, besökare, politik och personal. Förvaltningen har byggt planen i
dialog mellan ledning, nämnd och personal.

Verksamhetsinledning

Kristinehamn är en utpräglad kulturkommun med goda förutsättningar för
skapande verksamhet och upplevelser. Kristinehamn har också ett betydande
kulturarv. Stora delar av Sveriges järn bröts i Bergslagen. Det forslades ut från
Kristinehamn till resten av världen och här sattes världsmarknadspriset i över
hundra år.
Fastingen är en av Sveriges första marknader. Järnvägen var viktig liksom
tillverkningen av ångbåtar, ånglok, turbiner, propellrar och båtar. Många stora
konstnärer har fötts och fostrats här. Idag finns här dansgrupper,
teaterproducerande föreningar, arrangerande föreningar, rockband, trubadurer,
konstnärer, konsthantverkare och författare. Kommunen har i nutid fostrat
nationellt och internationellt kända utövare av klassisk musik, jazz och
populärmusik.
Arrangerande föreningar bjuder på teaterföreställningar, filmföreställningar,
klassisk musik, visor, blues och folkmusik. Kristinehamn är en kulturkommun
som genom sin kulturella profil ökar kommunens attraktionskraft för invånare,
besökare och inflyttare.
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Kulturnämnden

Kulturen fyller vårt upplevelse- och skaparbehov. Den är hälsofrämjande och
folkbildande. Medvetande om den egna kulturens värde är också viktig för att
med öppet sinne möta andra kulturer
Kristinehamns kommun har ett rikt kulturliv med många aktiva föreningar och
kulturarbetare. Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, konstmuseet,
lokalhistoriskt museum, bildarkiv och allmänkultur. Dessa anordnar
arrangemang och verksamheter i egen regi och i samarbete med lokala
kulturföreningar och studieförbund.
Kulturpolitiken utgår från de nationella kulturpolitiska målen som är beslutade
av Sveriges riksdag, från de regionala målen och från kommunens övergripande
vision och mål. Kulturutbudet ska lyfta fram kommunens historia, fånga nutiden
och vara en vägvisare in i framtiden. Utbudet ska berika kulturlivet i hela
kommunen och erbjuda både scenkonst och möjligheter till eget aktivt
deltagande och skapande.
Kulturnämndens verksamhet styrs av
• nationella kulturpolitiska mål
• regional kulturplan
• kommunfullmäktiges övergripande mål
• kommunfullmäktiges reglemente och beslut avseende kulturnämnden
• kulturnämndens reglemente
• majoritetens politiska plattform för innevarande mandatperiod
• kulturnämndens mål
• biblioteksplanen
• konstmuseets uppdrag att visa modern och samtida konst.
Övriga styr- och referensdokument
• Kommunallagen
• Förvaltningslagen
• Bibliotekslagen
• Museilagen
• FN:s Barnkonvention
• CEMR – Den europeiska deklarationen för jämställdhet
• mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla utvecklingen.
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
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur
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Kulturnämndens verksamhet
• Bibliotek och bokbuss
• Allmänkultur
• Kristinehamns Konstmuseum
• Kristinehamns Historiska museum med bildarkiv.
Kulturnämnden skall
• stimulera och stödja organisationer, föreningar och andra aktörer att
bedriva verksamhet inom kulturområdet
• prioritera satsningar riktade till barn och ungdomar
• värna det lokala kulturarvet
• verka för konstnärlig förnyelse och kvalité i kulturutbud
• tillgodose det kulturella skaparbehovet och upplevelsevärdet
• aktivt samverka med andra nämnder, näringsliv och besöksnäring för att
utveckla kulturen
• skapa förutsättningar för ökade besökstal i samtliga verksamheter
Mål/Vision 2022
• Vi har en intressant och spännande kulturverksamhet, som är
mångfaldsvänlig och tillgänglig.
• Kulturutbudet är stort och brett och våra målgrupper har nåtts på ett
tillfredställande sätt.
• Biblioteket har utvecklat sin roll som en tydlig kulturell mötesplats och
som informations-, studie- och upplevelsecentra. Vi har en ny fin
bokbuss.
• Historiska museet med bildarkivet har årligen 15 000 besökare
• Konstmuseet och Historiska har samordnats när det gäller ledning och
personal. Museerna har ett brett samarbete med föreningar, lokalt
näringsliv och skola.
• Konstmuseet har utvecklat den pedagogiska verksamheten för unga och
gamla, har en barnkonstavdelning och början till en skulpturpark och
har årligen över 20 000 besökare.
• Allmänkulturen har ytterligare utvecklats höstens kulturkalas. Årligen
ordnas en stor sommarkonsert.
• Vi har utsetts till årets kulturkommun.
• Samarbetet med skolan har stärkts; skolbibliotek och kulturskola har
utvecklats.
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Allmänkultur

Allmänkulturens uppgift är att stärka och stötta kulturlivet genom olika typer av
kultursatsningar och projekt i kommunen. Allmänkulturen medverkar till att
besöksnäringen stärks genom ett attraktivt utbud av kulturupplevelser för
kommuninvånare och besökande i samverkan med kulturföreningar,
organisationer och företag.
Allmänkulturen stödjer och ger olika typer av bidrag till kulturföreningar,
hembygdsföreningar och studieförbund. Enheten ansvarar också för
arrangemang, barnteater, gallerier, kulturstipendier, kommunens konstsamling
samt att tillsammans med turistenheten bevaka och sammanställa vilka
evenemang som pågår i kommunen.
Allmänkulturen skall
• berika Kristinehamns kulturliv och främja kulturell mångfald genom att
stödja föreningar och organisationer
• aktivt marknadsföra ungdomars möjligheter att söka bidrag
• arrangera kulturarrangemang för barn och ungdomar i samarbete med
andra aktörer
• arrangera attraktiva större kulturprojekt i samverkan
• informera allmänheten om evenemang i kommunen
• ansvara för kommunens konstsamling och utsmyckning av kommunens
lokaler
• årligen arrangera kulturkalas ett par veckor på hösten.
• årligen arrangera nationaldagar
• årligen arrangera kulturlov på hösten
• årligen föra dialog med kulturföreningar och studieförbund om deras
behov och planer.
• arbeta målmedvetet för att tillgängliggöra kommunens kulturarv
• aktivt arbeta med att förbättra konsthanteringen, när det gäller
anskaffning, synliggörande, inventering och förvaring
• bevaka att medel avsätts till konstnärlig utsmyckning i samband med
nybyggnation och större ombyggnationer enligt av KF antagen
konstpolicy
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Biblioteket

Medielån och information är en fri och öppen demokratisk rättighet på
biblioteket och servicenivån är hög. Biblioteket har ett brett och brukartillvänt
mediebestånd. En viktig uppgift är att sprida kunskap om litteratur, läsning och
berättande där barns särskilda villkor beaktas. Biblioteket är en öppen och kravlös
mötesplats och programverksamheten kompletterar utbudet av medier.
Bokbussen ger service till kommunens ytterområden där skolorna har hög
prioritet. Bokbussen har en fastställd turlista som kombineras med ett
efterfrågestyrt koncept, ”ring så kommer vi”. Biblioteket har idag över 100 000
besökare varje år som får hjälp och service av kunnig och för ändamålet utbildad
personal.
Sedan augusti 2014 är Biblioteket fullt ut en del av det regionala samarbetet
Bibliotek Värmland med gemensam katalog och websida. Utbud och tillgång till
media har i och med detta mångdubblats för invånarna. Biblioteket är också en
mötesplats och det pågår ett ständigt arbete med att se över lokalbehov samt
förändrade krav på funktion för maximalt utnyttjande.
Biblioteket skall
• utveckla tillgängligheten till lokalen
• marknadsföra biblioteket och synliggöra dess utbud
• genom bra uppföljningssystem möta invånarnas behov och krav
• erbjuda ett brett utbud av barn- och ungdomsverksamheter
• erbjuda ett brett medieutbud
• omvärldsbevaka för att möta invånarnas krav
• erbjuda studieplatser
• varje år minst ha åtta egna arrangemang av olika slag såsom
• bibliotekskvällar, sagostunder, workshops o.d.
• årligen uppmärksamma litterära händelser såsom
• världsbokdagen, nobelpriset i litteratur etc.
• årligen genomföra enkätundersökning med brukarna
• aktivt delta i det värmländska bibliotekssamarbetet
Mål/Vision 2022
• Vi har ökat tillgängligheten till biblioteket
• Biblioteket är en mötesplats/arena för externa föreläsare/experter
• Det finns läsfrämjande verksamhet i bibliotekets lokaler
• Det finns konkreta planer för utökade lokaler i form av studieplatser,
sagorum, mötesplats, plats för barnkultur, café, uteplats och
bokbussgarage i anslutning till biblioteket
• Samarbetet med skolan har förstärkts, bland annat genom en nyinrättad
läsfrämjandetjänst
• Biblioteket är en tydlig kulturell mötesplats och har utvecklat i sin roll
som informations- och upplevelsecentra.
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Kristinehamns konstmuseum

Kristinehamns konstmuseum är ett museum för modern och samtida konst
med kärnverksamhet att producera såväl konstutställningar för en bred publik
som att lyfta fram och belysa vad som sker i konstens framkant. Museet
presenterar ett mångsidigt utbud av svensk och internationell konst och strävar
alltid efter att göra konsten tillgänglig för alla. Vidare arbetar museet med att
erbjuda ett brett utbud av program, kurser, seminarier och övriga aktiviteter.
Den pedagogiska verksamheten, särskilt den inriktad mot barn och unga, är en
mycket viktig komponent i museets verksamhet. Museets samling fokuserar på
så väl östvärmländsk konst som övrig, viktig, samtida konst. Kristinehamns
konstmuseum är, och strävar, alltid efter att vara en mötesplats för människor,
upplevelser och idéer.
Kristinehamns konstmuseum skall
• vara en riksbekant kulturinstitution, känd för att producera utställningar
med hög kvalitet
• arbeta målmedvetet med pedagogik och programverksamhet i syfte att
tillgängliggöra museet och konsten
• årligen producera publika sommarutställningar
• utveckla programverksamhet för barn och ungdomar
• presentera smalare, mer konstnärligt krävande utställningar
• kontinuerligt presentera utställningar som attraherar en bred lokal
målgrupp
• i samarbete med andra aktörer i Mariebergsområdet öka dess attraktion
som besöksmål
• vara ett progressivt museum med hög integritet som med tydlig
kvalitetsfokus producerar intressanta, vackra och utmanande
utställningar
• årligen arrangera fem utställningar varav en stipendiatutställning och en
större sommarutställning
• årligen arrangera ett konstpedagogiskt program för barn och unga
• årligen erbjuda visningar, seminarier, kurser och verkstäder i anslutning
till pågående utställning
• årligen tillgängliggöra sin egen samling
Mål/Vision 2022
• Kristinehamns konstmuseum har ytterligare befäst sin roll på den
nationella konstscenen och deltar aktivt i konstdebatten
• Vi har utökat verksamheten med fler konstpedagogiska
kringarrangemang och en inarbetad, återkommande kursverksamhet
• Ett utarbetat program under december månad
• Vi har ett snitt på över 20 000 besökare/år.
• Konstmuseet är en naturlig plats att besöka när man bor i eller besöker
Värmland
• ha en avdelning ”Barnkonstmuseum”.
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Kristinehamns Historiska med bildarkiv

Kristinehamns historiska museum öppnade hösten 2017 i Wahlundsgårdens
gamla stallbyggnad. På övre våningen finns den fasta historiska utställningen
om hur staden Kristinehamn växte fram ur järnhanteringen.
På nedre våningen finns museibutiken och de tillfälliga utställningarna. Här
finns möjlighet för kulturföreningar att skapa utställningar eller hålla
arrangemang. Här visas också bildarkivets fotoutställningar.
Kristinehamns Bildarkiv innehåller 550 000 motiv från Kristinehamn med
omnejd. Här finns fotografier från 1844 (kameran kom 1839) och fram till vår
egen tid. Bilderna berättar om människor och samhällsutveckling i kommunen.
Av alla dessa negativ utgörs merparten av kompletta samlingar efter lokala
yrkesfotografer 158 000 bilder är hittills digitaliserade. Jämte dessa samlingar
finns en betydande mängd negativ och bilder.
Bildarkivets fotosamling är en källa vid lokalhistoriska studier. Bildarkivet ska
främst tillgodose kommuninvånarnas behov och krav på lokalhistoriskt
material. Bildarkivet ska tillvarata dåtiden och nutiden för framtiden.
Kristinehamns Historiska med bildarkiv skall
• Skapa sammanhang mellan Kristinehamns historia, nutid och framtid
• Arbeta målmedvetet med pedagogik och programverksamhet i syfte att
tillgängliggöra museet och lokalhistorien.
• Erbjuda visningar i anslutning till den fasta utställningen om
Kristinehamns historia och järnhanteringen.
• Årligen producera publika sommarutställningar
• Producera tillfälliga utställningar
• tillgängliggöra samlingarna analogt och digitalt för utställningar,
forskningsändamål och studier
• tillhandahålla egenproducerade bilder och skrifter för försäljning
• vårda, bevara och registrera samlingarna
• dokumentera miljöer inom Kristinehamns kommun för framtiden
Mål/Vision 2022
• Kristinehamns historiska museum har ökat sin tillgänglighet genom
utökade öppettider
• Inrättat en ”Barnmuseiavdelning”
• Utvecklat programverksamhet för barn- och ungdomar
• Utvecklat programverksamheten och den tillfälliga
utställningsverksamheten
• Vi har ett snitt på över 15 000 besökare/år.
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