FÖRSLAG TILL KULTURPOLITISKT PROGRAM FÖR RÄTTVIKS
KOMMUN
Kultursyn
Kulturpolitiken i en kommun skall ta fasta på kommunens särart och bevara och
bruka dess kulturarv. Kultur i betydelsen kulturarv och konstnärliga uttryckssätt är
viktigt för identitet, trygghet och förankring i samhälle. Vår kultursyn ska också
präglas av öppenhet för nya idéer och för framtidens kultur med dess nya uttryck.
Kultur är både livskvalitet för den enskilda människan och en motor i kommunens
utveckling. Mycket av kommunens kulturinsatser görs genom stöd till den kulturella
verksamhet som utvecklas på privat basis genom ideella organisationer, stiftelser
och studieförbund. Kommunens engagemang är viktigt för kontinuiteten i dessa
insatser. De kulturpolitiska målen ska genomsyra alla verksamheter i kommunen och
kulturen skall vara tillgänglig för alla.
Kulturpolitiska mål
1. Rättviks kommun skall vara en kommun med stark kulturell profil som
människor gärna bor i och besöker.
2. Rättviks kultur skall präglas av kvalitet och mångfald.
3. Rättviks bibliotek med sina filialer skall vara kulturella mötesplatser
och utvecklas i rollen som informations- och upplevelsecentra.
(Se Rättviks kommuns biblioteksplan, 2007)
4. Barn- och ungdomskulturen skall ha hög prioritet.
5. Studieförbund och kulturorganisationer skall stödjas.
6. Kulturarvet skall bevaras och den kulturella identiteten stärkas

Kommentar till de kulturpolitiska målen
1. En kommun med stark kulturell profil
Till Rättviks traditionella kulturprofil hör allmogekonsten, folkmusiken och den textila
hemslöjden, särskilt den riksbekanta rättviksdräkten. En speciell nisch av kulturarvet i
Rättvik är timmerbyggandet, som gett oss bymiljöer av riksintresse.
När detta kulturarv med sina traditioner vävs samman med nya impulser får vi en
dynamisk kulturverksamhet. Målet är ett mångsidigt och spännande utbud av kultur
för alla åldrar och en tilltalande livsmiljö för alla.
Målet vill kommunen uppnå genom att
• i egen regi eller genom stöd till andra aktörer arrangera kulturprogram,
festivaler, utställningar mm.
• tillhandahålla bra mötesplatser för kultur, såsom bibliotek, utställningslokaler,
museer, konsert- och teaterlokaler.
• lyfta fram och utveckla kulturmiljöer i kommunen
• utveckla två profilområden i Rättviks kulturhus’ verksamhet: Silurringen och
nutidskonst.

2. Kommunens kulturliv skall präglas av kvalitet och mångfald
Målet innebär att utbudet skall representera olika former av kultur och tillfredsställa
olika smakriktningar. Arrangemangen inom respektive genre skall bedömas såväl
utifrån estetiska och pedagogiska kriterier som utifrån i vilken grad de berör, utmanar
och väcker debatt.
Målet vill kommunen uppnå genom att
• ha en aktiv och kompetent personal för kultur- och biblioteksverksamhet
• ta tillvara de ideella resurserna genom nära samarbete med föreningar och
studieförbund
• samverka lokalt, regionalt och nationellt för ökade ekonomiska resurser för
kulturprojekt
3. Rättviks bibliotek med sina filialer skall vara kulturella mötesplatser
och utvecklas i rollen som informations- och upplevelsecentra.
(Se Rättviks kommuns biblioteksplan)
4. Barn- och ungdomskulturen skall ha hög prioritet
Målet innebär att en proportionellt större del av kulturens resurser används för
verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar. Kommunen ska bejaka barns och
ungdomars perspektiv på kultur idag och i framtiden. Verksamheten ska präglas av
öppenhet gentemot ungdomskulturens många nya uttryck.
Samverkan med skolan skall främjas både med uppbyggnaden av skolbibliotek
och genom ett gemensamt utbud av kulturprogram, utställningar, skapande
verksamheter samt studiebesök i den egna bygden och i regionen.
5. Studieförbund och kulturorganisationer skall stödjas
Målet uppfylls genom en bred och nära samverkan mellan kommunen och andra
kulturaktörer. Kommunen bidrar med samordning av information och marknadsföring
samt genom ekonomiskt bidrag till kulturorganisationer och folkbildning. Många olika
producenter och arrangörer på kulturområdet ökar kulturlivets bredd och dynamik
och kommunen bidrar till kontinuiteten.
6. Kulturarvet skall bevaras och den kulturella identiteten stärkas
De kulturhistoriska värdena skall beaktas i samhällsplaneringen. Människor som bor i
kommunen skall känna en tydlig kulturell identitet, genom kunskap om både
kommunens dåtid, nutid och framtid.
Kulturprojekt som anknyter till kommunens historia och traditioner skall stödjas.
Värdefulla förmedlare av det gemensamma kulturarvet – kommunens bildarkiv och
lokalhistoriska arkiv och de kulturhistoriska museer som finns i kommunen – skall
stödjas.
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