Vision
I Skurups kommun ger vi begreppet kultur en vid tolkning och anser det vara centralt i allt
samhällsbyggande. Vi framhåller gärna kulturens egenvärde och anser det vara viktigt att
stimulera människors förmåga till skapande.
I kulturarbetet strävar vi efter att ta hänsyn till människors olika bakgrund och förutsättningar.
Det som är speciellt för Skurups kommun är att vi prioriterar kultur för barn och ungdomar
t ex genom Kulturskolan. Målet är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas
musikaliskt, konstnärligt, socialt och motoriskt.
Vår vision för 2014, innebär att vi ska bygga vidare på den plattform som redan finns, så att
det sjuder av liv inom kommunen. Det finns möjlighet till teater, bibliotek, bio, café, dans,
musikutövning, konstverksamhet, m m. Vi ska utreda förutsättningarna för ett mångsidigt
allaktivitetshus med möjlighet till betydande inslag av kultur.
Vi strävar efter att alla kommuninvånare ska ha tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter på
hemmaplan. Det är viktigt att även de grupper av barn och ungdomar som inte är
föreningsaktiva eller föreningsmedlemmar får en meningsfull fritid.
(ur Vision Vårt Skurup 2014)

MÅLSÄTTNING





Det ska finnas förutsättningar för ett rikt kulturellt utbyte inom kommunen
Kommunen ska sträva efter att bli ett filmcentrum i regionen
Ett huvudbibliotek av hög kvalité ska finnas i kommunen
Vid nybyggnation och utveckling av centrumpunkter ska ytor reserveras för kultur

(Ur Översiktsplanen för Skurups kommun 2009)

NULÄGESBESKRIVNING
I kommunen finns många etablerade och professionella kulturaktörer samt människor med
känsla och engagemang för kultur i dess olika former. Kulturlandskapet samt de
kulturhistoriska platserna med deras varierande miljö är en stor tillgång.
Det har funnits bibliotek för allmänheten i kommunen sedan mitten av 1800-talet.
Kommunbiblioteket i dag består av huvudbibliotek i Skurup och filialbibliotek/skolbibliotek i
Rydsgård, Skivarp och Abbekås. Biblioteken ska enligt gällande biblioteksplan vara en
offentlig mötesplats för kunskap, information, samtal samt läs- och bildupplevelser.
Biografen BIORAMA i Skurup är en fullutrustad biograf med digital ljudutrustning, stor duk
och sköna fåtöljer med ostörd sikt för alla. Biosalongen har även hörselslingor och
handikapplatser. Biografen kan tack vare avtal inom regionen, erbjuda de senaste filmerna
strax efter premiären, vilket gör BIORAMA attraktivt för många.
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Kulturskolan i Skurup vänder sig till barn och ungdomar och har kurser i musik, dans, cirkus,
textildesign, bild och musiklek. Målet är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas
musikaliskt, konstnärligt, socialt och motoriskt.
Dessutom finns det flertalet museer och utställningshallar i kommunen som har öppet hela
eller delar av året, bl.a. Svaneholmslotts museum, som är ett av Sveriges förnämsta
landsortsmuseer. I närheten av Sandåkra ligger Johannamuseet som är ett museum med
välrenoverade veteranbilar, motorcyklar, cyklar samt en mängd tekniska prylar blandat med
bruksföremål från gången tid, medan Skolmuséet i Västra Vemmenhögs skola visar Nils
Holgerssons hembygd i ursprunglig miljö från början av 1900-talet.
I kommunen finns även en fri internationell teatergrupp, Kapija, som är en samlingspunkt för
ett kulturutbud över gränserna och ligger strax utanför Abbekås.
(Ur Översiktsplanen för Skurups kommun 2009)

KULTURPLAN
Syftet med denna plan är att beskriva och visa viljeinriktningen för att utveckla kulturen i vår
kommun.
I alla samhällen finns som en sammanhållande faktor, det som vi övergripande kallar för
kultur och som har ett egenvärde. Den tar sig många uttryck och innehåller inte enbart
konstnärlig verksamhet och den påverkar oss alla. Det kan handla om våra traditioner, miljö,
infrastruktur, ”det offentliga rummet”, hur vårt boende är utformat, våra mötesplatser, maten
vi äter, all utbildning och mycket annat. Särskilt viktigt är att barn och ungdomar tidigt får
tillgång till olika kulturverksamheter både i form av eget skapande och av kunskap, oavsett
bakgrund och förutsättningar.

Kultur i Skurup
Kulturen är en del av hållbar samhällsutveckling och genom att satsa på kulturen investerar vi
i våra medborgares hälsa och livskvalitet. Att förnya och utveckla kulturverksamheten är en
viktig del för att skapa ett gott samhälle. Både för dem som bor i kommunen och som ett
bidragande skäl för att fler människor väljer att flytta hit. Kulturen är en viktig del för att
bygga varumärket Skurup, Nils Holgerssons hembygd.
Kulturpolitiken ska ta sin utgångspunkt från medborgarnas önskemål och kännetecknas av
kvalitet, ett rikt utbud för alla åldrar och finnas i kommunens alla delar. Den ska utgöra ett
komplement till kulturskaparens verksamhet och den enskilde människans val av
kulturaktiviteter. Kulturen ska löpa som en röd tråd genom livets alla stadier och
kulturverksamheten i kommunen ska erbjudas alla åldersgrupper. Kulturen ska ge identitet
och skapa social gemenskap, främja folkhälsa och upplevas som en kraft som bidrar till
individens och kommunens utveckling och välfärd. Alla medborgare ska kunna delta, bidra
samt uppskatta kultur; äldre som yngre, skapare som publik.
Mål:



Kulturaktiviteter ska särskilt riktas mot barn och ungdomar.
Äldre personer, både de som bor hemma och på andra slags boenden, ska få ökade
möjligheter till stimulans och gemenskap genom olika kulturaktiviteter.
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Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av kommunen och bidra till att ge människor
ett gott liv oavsett ålder, genus, etnicitet och intressen.
Tillgänglighetsaspekten ska beaktas så att verksamheter och aktiviteter som arrangeras
av kommunen ska organiseras på ett sådant sätt att de är tillgängliga för medborgarna

Biorama som en attraktiv mötesplats
Biorama ska vara en attraktiv mötesplats för alla generationer. Information om Bioramas
verksamhet ska vara lätt tillgänglig för medborgarna.
Mål:





Genom ett varierat utbud på Biorama få fler besökare
Visa digitala opera- och teaterföreställningar
Visa sportevenemang och andra publika arrangemang
Anordna festivalveckor

Kulturföretagande och entreprenörskap
Kulturföretagande och entreprenörskap ska stimuleras. För att utveckla en attraktiv och
dynamisk kommun ska föreningar, organisationer, enskilda kulturutövare och entreprenörer
ges möjlighet att omsätta sina idéer.
Mål:





Rådgivning och stöd för kulturentreprenörer ska inrättas
Kulturens potential ska lyftas fram och förstärkas
Eget skapande ska uppmuntras
Besöksnäringen ska stimuleras

Kulturhistoria och kulturarv
Kulturarvet ska synliggöras och vara en levande del av hela kulturarbetet i kommunen. Inom
kommunen finns en rik historia om bosättningar från stenåldern, Mackleans skiftesreform,
sockerbruket i Skivarp, sillfisket mm, vilka är viktiga att känna till för att förstå dagens
samhälle. Kultur- och naturmiljön har en stor potential att utvecklas och göras tillgängligt. En
kommun med varierat kulturliv kan utvecklas positivt i framtiden och behålla sin
kulturhistoria framöver.
Mål:




Kulturarvet ska synliggöras i alla tänkbara former i det allmänna kulturlivet och bidra
till att skapa sammanhang och vara levande för alla människor oavsett var de bor i
kommunen.
Kommunens kulturhistoria, kulturarv, äldre byggnader, föremål och traditioner bör
vårdas.
På olika sätt informera och berätta om de människor som tidigare levt i kommunen
och hur det påverkar oss som lever här i dag.

Kulturskolan
Barn och ungdomar ska tidigt introduceras till olika skapande verksamheter, vilket är en god
investering både för fritiden och för livet. Elever har möjlighet att inför publik visa sina
färdigheter och bidra till att fler kan ta del av den kunskap och mångfald som finns inom
Kulturskolan.
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Mål:





Kulturskolan ska vara ett komplement till skolans verksamhet och undervisning ska
ske på barn och ungdomars fritid. Lektionstiderna ska passa alla elever och lokalerna
ska vara utformade så att alla har möjlighet att ta del av de resurser som finns.
Kulturskolan ska bidra till en mångfald av instrument, kulturyttringar och
kunskapsnivåer.
Kulturskolan ska ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas konstnärligt, socialt,
musikaliskt och motoriskt.
En kontinuerlig dialog ska finnas med kommunens barn och ungdomar om skolans
utbud och innehåll.

Biblioteket
Biblioteket har förutsättningar att vara navet i det lokala kulturlivet. Sedan lång tid tillbaka
har Sverige i folkbildningens namn haft en lag som säger att varje kommun ha ett bibliotek,
där allmänheten avgiftsfritt får låna böcker och annan media. Biblioteken ska ta hänsyn till
funktionshindrades olika behov. Där finns särskilda bestämmelser för invandrares rätt till
böcker, tidningar m m på sina egna språk.
Mål:







Biblioteken ska ha ett öppethållande som passar flertalet besökare och lokalerna ska
vara utformade så att alla har möjlighet att ta del av de resurser som finns.
Biblioteken ska nå ut till barn och ungdomar med verksamhet som syftar till
lässtimulering och språkutveckling.
Personer som av olika skäl har svårt att ta del av bibliotekets utbud ska erbjudas
särskilda tjänster som t ex ”boken-kommer-verksamheten”
Filialbibliotek för allmänheten ska finnas.
Biblioteken ska vara en offentlig mötesplats för kunskap, information, samtal samt läsoch bildupplevelser.
Programverksamhet som sagostunder, författarbesök, utställningar, kulturkvällar m m
ska genomföras på biblioteken.

Skolbibliotek
Mål:




Samtliga skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek.
Skolbiblioteken ska organisatoriskt tillhöra kommunbiblioteket och en bibliotekarie
ska ha samordningsansvar.
Skolbiblioteken ska vara anslutna till kommunbibliotekets datasystem.

Så ska vi nå målen:
Stöd och service
Stimulans till arrangörer och lokala föreningar är en väsentlig förutsättning för
kulturaktiviteter. Stödet till kulturen ska främja nya initiativ och andra nyskapande projekt.
Det ska skapa både stabilitet till det befintliga kulturutbudet och stimulera till nytänkande.
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Stödet ska vara utformat på ett sätt som gör det lätt för medborgarna att orientera sig bland de
stödformer som finns inom kommunen.
Mål:



Stödet ska bestå av både servicetjänster och/eller andra former av verksamhetsstöd
eller stipendier.
Utveckla en plan för stöd och former för detta.

Marknadsföring och mötesplatser
Kulturen ska vara organiserad så att det är lätt för medborgarna att orientera sig bland de
kulturverksamheter som finns inom kommunen.
Mål:




Att kartlägga och identifiera de informationsmöjligheter som finns i kommunen
Att strategiskt förmedla vilka kulturverksamheter som medborgarna har tillgång till
Att kommunen ska identifiera och kartlägga formella och informella mötesplatser för
kulturella aktiviteter

Samverkan
Samverkan med aktörer kring olika arrangemang såväl inom som utom kommunen ska
uppmuntras för större mångfald och utbud. Den kompetens som finns både hos kulturutövare
och hos pedagoger inom kommunen ska tas till vara. Kommunen ska med lyhördhet och
öppenhet möta nya kulturaktörer som inte låter sig inordnas i det etablerade organisationsoch föreningsmönstret.
Mål:







Kommunens egna verksamheter som t ex kulturskolan, Gummifabriken och
biblioteket, ska samarbeta med andra t ex professionella kulturutövare i kommunen,
Skurups Folkhögskola, Svaneholm, Johannamuseet, föreningar, kultursällskap,
studieförbund, religiösa samfund, kulturråd med flera.
Kommunen ska aktivt delta i olika kulturella nätverk för att utveckla och samordna
verksamheten gentemot andra kommuner och i regionen, för att servicen till olika
grupper i samhället ska bli så bra som möjligt.
Kommunen ska ta del av och ta tillvara på tillgängliga nationella, regionala och inte
minst lokala kulturresurser genom kulturskapares olika verksamheter.
I samverkan med Region Skåne skapa mötesplatser och samverka mellan olika
kulturaktörer i regionen.
Kommunen ska delta i det regionala politiska kultursamarbetet i Skåne.

Medborgardialog
Medborgare har möjlighet att engagera sig och komma med synpunkter om kulturen.
Mål:



Kulturpolitiken i Skurup ska präglas av en bred medborgardialog och intresse för
gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck.
Det ska finnas olika kanaler och forum för framförande av synpunkter och idéer.
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Så ska vi följa upp målen:
Utveckling av kulturverksamheten
En rik kulturverksamhet kräver ständig förbättring och förnyelse. Förutsättningar för detta är
ett metodiskt arbetssätt som genomsyrar organisationen och en miljö som bidrar till kreativa
förslag och idéer. Tjänstemän och politiker ska ges möjlighet att delta i nätverksskapande
aktiviteter.
Mål:


Alla inom kommunens kulturverksamheter ska arbeta för en utvecklande och lärande
organisation.

Kvalitetsutveckling
Syftet med kvalitetsutveckling är att ur kommunens befintliga resurser skapa mesta möjliga
nytta och värde, både för medborgare och medarbetare.
Mål




En kvalitetspolicy för kulturverksamheten ska fastställas.
Genom kvalitetsuppföljning säkerställa och utveckla kvaliteten på det kommunala
utbudet.
Kommunen ska genomföra undersökningar både bland kulturutövare och dess publik.

Handlingsplan
Utifrån kulturplanen ska en årlig handlingsplan tas fram (innehållande aktivitet, ansvarig,
budget, genomförande och utvärdering). De olika råden, kulturnäringen och dess
organisationer ska vara delaktiga i utformandet av handlingsplanens innehåll.
Mål:


Alla verksamhetsmål ska vara tydliga, realistiska och uppföljningsbara.
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