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Inledning  

Finspångs som ort och Finspångs kommun som organisation har under de senaste 
åren tydlig flyttat fram positionerna i kulturverksamheternas utveckling samt i 
kulturutbudet till medborgarna. Finspångs kommun är idag en tydligt proaktiv 
aktör som tar plats regionalt och nationellt på den kulturella arenan. 

Syftet med strategin är att bidra till vår vision av Finspång som en attraktiv och 
innovativ ort, i vilken kulturlivet utgör en viktig del. 

Kulturstrategin är tydlig i sin målgruppsorientering mot barn och unga samtidigt 
som den visar att kulturen ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett ålder, 
kön och etnicitet. 

I utveckling av Finspång som ort så pekar tydligt strategin på kulturen som en 
viktig faktor för att skapa ett samhälles fysiska gestaltning men även kulturens roll 
i utvecklingen av mötesplatser och ytor för samtal som kan främja demokrati och 
delaktighet. Vi gör detta genom samverkan med lokala/regionala/internationella 
samarbetspartners, näringsliv, föreningar och institutioner. 

Vi vill att: 

• Kulturen ska vara en kraft för alla individer som bor i Finspång liksom en 
attraktionskraft för de som upplever orten genom besök.  

• Kulturen ska vara en sammanhållande och förenande kraft samtidigt som 
den får människor att tänka nytt och reagera. 

• Kulturen ska vara en viktig traditionsbärare liksom en ständig källa till 
förnyelse och utveckling. 

• Kulturen ska vara en viktig del i det livslånga lärandet samtidigt som den 
är en central del av ett fritids- och nöjesutbudet.  
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Samverkan och tydlighet  
 

• Finspångs kommun är idag aktiv i att ansöka om medel från olika 
organisationer och myndigheter men vi ska bli ännu mer proaktiva. 

 

• Samverkan mellan olika kulturaktörer ska främjas genom organiseringen 
av en tydlig struktur inom förvaltningen, så att medborgare, föreningar 
och kulturutövare enkelt kan få råd, stöd och information. 

 

• Finspångs kommun arbetar uppsökande gentemot medborgare i alla 
åldrar och de olika kulturformernas aktörer, för att stimulera de uttryck 
som finns och väcka intresse för nya uttrycksformer samt samverka med 
dessa. 

 

• Kulturhuset är ett nav och en central plats för både barn, ungdomars och 
vuxnas eget skapande. Dessa scener ska fortsätta utvecklas och stärkas 
för att fortsatt spela en stor roll i det publika kultur- och nöjesutbudet för 
Finspångs medborgare. 

 

• Kulturen ska bli en tydligare del i marknadsföring av Finspång som en 
attraktiv ort.  

 

• Finspångs kommun ska bli bättre på att nyttja regionala 
aktiviteter/program/tjänster så att det regionala utbudet i ännu större 
utsträckning når Finspångs medborgare. 

 

• Finspångs kommun ska vara drivande i att utveckla digitaliseringen inom 
utbudet av de tjänster som vi tillhandahåller. 
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Kulturarv  
• Vi ska arbeta för att stimulera till samverkan mellan kommunens skolor 

och föreningar som arbetar för bevarandet av kommunens kulturarv 
såsom museer och hembygdsföreningar.  
 

• Finspångs kommuns kulturarv ska löpande inventeras och kunna vid 
behov exponeras och tillgängliggöras för våra medborgare.  
 

 

• Kulturverksamheterna och kulturarvet i Finspång ska fortsatt vara en 
naturlig del av Finspångs som besöksmål och destination. 

 
Kultur för barn och unga 
 

• Vid varje skola och förskola finns det ett kulturombud som fungerar som 
en kontaktlänk mellan olika kulturaktörer/föreningar, förvaltningen och 
skolan. Detta arbetet ska fortsätta utvecklas och ständigt förbättras. 

 

• Alla barn som bor i kommunen ska ha möjlighet att delta i kulturskolans 
verksamhet, oavsett kön, bostadsort eller skola. Marknadsföringen vid de 
skolor där få elever deltar i kulturskolans verksamhet ska intensifieras. 
Yngre elever ska kunna delta kulturskolans verksamhet inom skoldagens 
ram. 
 

• Nya trender inom barn och ungdomskulturen ska särskilt bevakas så att 
kulturverksamheten är i ständig utveckling.  

 

• Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska särskilt 
uppmärksammas vad gäller möjligheter till kulturupplevelser av olika slag. 

 

• Kommunen ska stödja och uppmärksamma de satsningar och 
kulturprojekt som finns på olika skolor. Vi ska också utveckla och driva 
estetiska lärprocesser i grundskolan. 
 

• Kulturskolans verksamhet ska utvecklas med fler konstformer för att 
attrahera en ännu bredare målgrupp.  
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Kultur för äldre 
 

• Vid varje kommunalt boende/verksamhet ska det finnas ett kulturombud 
som fungerar som en kontaktlänk mellan olika kulturaktörer/föreningar, 
förvaltningen och verksamheten. De olika formerna av kultur som erbjuds 
ska utvecklas i dialog mellan verksamheten och kunderna/brukarna för att 
vara tillgänglig för alla och kunna målgruppsanpassas.  

 

 

Musik och scenkonst  
 

• Det är viktigt att den orkester- och körverksamhet som finns i Finspång 
tillgängliggörs för flera och uppmuntras av Finspångs kommun. 

 

• Det är viktigt att den lokala musikscenen inom alla olika genrer fortsatt 
stöds på olika sätt av Finspångs kommun. 
 

• Lokal scenkonst som t.ex. teater, drama, dans, nycirkus, musikteater etc. 
ska uppmuntras av Finspångs kommun med syfte att göra detta 
tillgängligt för flera. 

 

 
Bibliotek och folkbildning  
 

• Alla Finspångs elever ska ha tillgång till likvärdiga skolbibliotek som 
omfattar skönlitteratur, facklitteratur och informationsteknik. Till 
skolbiblioteken ska knytas personal med relevant kompetens och 
utbildning. 

 

• Finspångs kommunbibliotek ska genom samarbete med skolor och 
förskolor verka för att elever får läsintresse, samt stödja lärare när det 
gäller läsfrämjande och språkutvecklande metoder och 
informationssökning. 

 

• Vid fördelning av kommunbibliotekets resurser ska verksamheten för barn 
och unga prioriteras. 
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• Finspångs bibliotek ska initiera skönlitterära nätverk som jobbar för att 
skapa fler arenor med möjlighet till litterära möten samt främja eget 
skapande inom skönlitteraturens alla fält. 

 

• Finspångs bibliotek främjar digital delaktighet och verkar för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

 

 
Konstformer  
 

• Finspångs kommun ska följa den så kallade enprocentsregeln för 
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och ombyggnationer av större 
mått. Detta ska finnas med i hela processen och systematiseras.  

 

• På Finspångs gator och torg ska vi fortsatt utveckla ytor och scener där 
aktörer som är kulturellt verksamma kan erbjudas möjligheter att visa upp 
frukten av sitt arbete.  

 

• Kulturen ska bli en naturlig del av stadsutvecklingen och konsulteras i 
framtagandet av nya områden vid exempelvis namngivning. 

 

• Den kommunalt ägda konsten ska vara väl dokumenterad, tillgänglig och 
synliggjord i olika former. 

 

• Rejmyres lokala kulturliv ska fortsatt stödjas och utvecklingen av platsen 
ska fortsätta. 
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Uppföljning av kulturstrategin  
 

• Strategin följs upp eller utvärderas en gång varje mandatperiod. 
 

• Vi ska varje år mäta våra brukares upplevelser i all vår kulturverksamhet. 
Dessa mätningar anpassas efter de olika målgrupper som vi har. Vi ska 
också varje år föra dialog med de som inte använder våra 
kulturverksamheter. 

 

 


