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Kulturpolitisk inriktning i Söderhamns kommun

Mötesplatser

Vision Söderhamn ligger till grund för den kulturpolitiska inriktningen för Söderhamns kommun. Det gäller visionens förhållningssätt som helhet och i
synnerhet strategin: ”Kraftsamla för ett starkt kultur- och
föreningsliv. Söderhamn har ett rikt kultur- och föreningsliv som är en viktig
attraktionskraft när människor väljer boendeort. Kraftsamla runt kultur- och
föreningslivet och utveckla samarbete mellan olika aktörer för att göra
Söderhamn unikt.”

Kommunen skapar förutsättning för utveckling genom att bjuda in till möten
mellan kulturaktörer, med ett brett perspektiv. Utgångspunkten är såväl det
stora som det lilla.

Kulturpolitiken i Söderhamns kommun har sin utgångspunkt i att kulturen har
ett egenvärde. För att kulturen ska kunna vara en bred angelägenhet måste
den både ha ett värde i sig och ett värde för den enskilda individen.
Kulturen är inte en isolerad företeelse utan samverkar med det omgivande
samhället. I den statliga kulturutredningen beskriver man kulturpolitiken som
en aspektpolitik som påverkar och påverkas av de övriga politikområdena.
Och det synsättet eftersträvar vi i Söderhamn.
Kommunens roll är att eftersträva kompetens, vara uppdaterad på händelser
och aktiviteter samt vilka aktörer som finns inom kultursektorn. Perspektivet
är brett och sträcks utanför det traditionella kulturlivet. Syftet är att höja
kvantitet, kvalitet och nå effekter av kulturens olika funktioner.

Förhållningssätt
Kommunen är aktiv inom kulturlivet, uppdraget är dock endast i enskilda fall
att vara operativ i genomförandet. Kommunen tar initiativ till kulturaktiviteter
men strävar alltid efter att arbeta tillsammans med andra.

Bild från Konstkraft Ljusnes vernissage sommaren 2012. Konstkraft Ljusne finansiseras av Leader Hälsingebygden och ägs av ABF Hälsingebygden. Projektet pågår t o m 2013.

Gränsöverskridande
Mäkleri
Kommunen mäklar och medverkar till att skapa kontakter med ett brett
perspektiv mellan kulturlivets olika aktörer som:
● Kulturarrangörer (ex föreningar, studieförbund, kyrkor, entreprenörer…)
● Utövare, såväl lokala som regionala, nationella och internationella
● Näringsidkare inom berörda sektorer
● Kommunens olika verksamheter (skola, omsorg, samhällsplanering,
näringsliv, kommunikation...)

Kommunen har ett gränsöverskridande
förhållningssätt
kulturformer, arrangörer, entreprenörer och olika aktiviteter.

vad gäller

Marknadsföring
Kommunen bidrar till marknadsföringen av kulturlivet genom kompetens,
nätverk och att erbjuda en webbkalender.

