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Förord
Bollnäs kommun är idag en kommun med ett rikt kulturliv och kulturarv. Ett brett och
levande kulturutbud är en av de många delar som bidrar till en god anda, livskvalitet
och livsmiljö. Därför är det viktigt att ha en vilja att bevara och utveckla kulturarv och
kulturutbud lokalt och regionalt. Bollnäs kommuns medborgare kan med tillförsikt
och uppskattning ta del av och finna ett intresse för det kulturarv som vår bygd har.
Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har kulturen
en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. I förlängningen
kan därmed kulturen ses som en utvecklingsmöjlighet och tillväxtfaktor. I första hand
är kulturen i Bollnäs en livskvalitets- och välbefinnandefaktor för kommunens medborgare och besökare.
Alla medborgare i Bollnäs kommun ska känna sig stolta över vårt kulturliv och vårt
kulturarv.
Nationella mål
Målen för den nationella kulturpolitiken är:
• att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda
den,
• att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,
• att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom
motverka kommersialismens negativa verkningar,
• att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft i samhället,
• att bevara och bruka kulturarvet,
• att främja bildningssträvandena samt
• att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
Kommunens mål
•
•
•
•

att alla kommunens medborgare ska ges samma möjlighet att delta i det kulturella
utbudet.
att extra vikt ska läggas vid barns och ungdomars möjlighet till kulturupplevelser
och det egna skapandet
att genom kulturen ytterligare utveckla vår livsmiljö
att kommuninvånarna ska känna stolthet för kulturen och sitt kulturarv

Vision
I Bollnäs Kommun finns många människor och organisationer som är med och utvecklar kulturlivet. Det är av största vikt att möjligheten till möten mellan alla dessa
kulturintresserade utvecklas och uppskattas från kommunens sida. Det är på det
sättet vi stärker intresset och kompetensen inom kulturområdet och kan erbjuda ett
stort och kvalitativt utbud till våra medborgare.
Med en medveten och positiv kulturpolitik skapas ett aktivt deltagande i samhällets
utveckling. Demokrati och jämlikhet är en förutsättning för deltagande från alla våra
medborgare. Det uppnås när vi har en mångfald av kulturer med olika uttrycksformer,
språk och umgängesformer. Kulturpolitiken i vår kommun ska främja demokratin
genom att visa på öppna former och ge alla möjlighet att delta i utvecklingen av
kulturen.
Kulturarvet är något som ger en identitet åt många av våra medborgare, rätt nyttjat är
kulturarvet en bas för integration i ett brett perspektiv. Människor som har ett starkt
kulturarv är bättre förberedda för att delta i formandet av samhället och sitt eget liv.
Av den anledningen är det väldigt viktigt att bevara och utveckla det lokala
kulturarvet.
Professionell kultur är en av många inspirationskällor för enskilda kulturaktörer såväl
som för kulturföreningar, vilket i sin tur utvecklar det allmänna intresset och
medvetandet för kulturen. Det är därför viktigt att understödja den professionella
kulturen. Med den här visionen har vi som mål att bli en av Gävleborgs ledande
kulturkommuner.
Strategi
Det är viktigt att kommunen deltar och samarbetar med andra aktörer i olika kulturoch konstformer för att på det sättet inspirera och stimulera till ett rikt lokalt kulturliv.
Genom att skapa mötesplatser kan man erbjuda berikande miljö för lärande,
upplevelser och mänskliga möten.
Grunden för utveckling av kulturen i Bollnäs är samarbetet med lokala enskilda
utövare, föreningar och förvaltningar men också med organisationer och institutioner
regionalt och nationellt. Barn och ungdomar är för kulturen en prioriterad grupp där vi
i framtiden ser ett utökat samarbete och gemensamma mål inom barn- och
utbildnings- och kulturförvaltningen.
Här finns ett huvudbibliotek samt två biblioteksfilialer. Dessa fungerar som informationscentra i kommunen. Biblioteken ser även som sin uppgift att stimulera barns och
ungdomars läsning samt vuxnas lärande och läsande.
Barn och ungdomar är morgondagens kulturutövare. Därför vill vi satsa på teater,
hantverk, konst, musik, dans och film för kommuninnevånarna och då främst för barn
och ungdomar. Vi har idag ett samarbete med ett antal avtalsföreningar. Vi vill att
detta samarbete förändras, utvecklas och integreras i hög grad att gälla även andra
organisationer som i stor utsträckning riktar sin verksamhet mot barn och ungdomar.

Inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har ett omfattande arbete etablerats
vad det gäller utbudet av teater, dans, film och musik.
Vi vill förbättra samarbetet med studieförbunden som har en viktig uppgift i att vara
en mötesplats för människor och som genom sitt arbetssätt bevarar kulturella traditioner genom bildning, kultur och demokrati.
Kommunen får ett utökat ansvar för att skydda privat och offentligt ägda kultur och
kulturmiljöer. Kommunen har en viktig uppgift i att visa våra kulturskatter. Kulturarvet
är viktigt för identitet och förankring. Rätt utnyttjat ger kulturarvet en bas för integration i vid bemärkelse. Människor med en historia och ett erkänt kulturarv står bra
rustade när de skall delta i formandet av samhället och hävda sina krav på lika rättigheter och möjligheter. Därför är uppdraget att ge barn och ungdomar kunskap om
”sin” historia för att de på bästa sätt skall känna sig trygga och rustade för att delta i
formandet av samhället.
Värna, vårda, visa, veta, vidareutveckla är de fem v-na för kulturarvet och museet.
Konsten är en avspegling av samhället. I denna spegelbild läser vi in vårt eget samhälle, igår, idag såväl som imorgon. Att genom konsten spegla gången tid och nästan
glömda konstnärskap är lika viktigt som att delta i aktuell samhällsdebatt och visa
fram samtids- och framtidskonst. En större konstsamling skall hållas offentlig för att
visa utvecklingen i lokalsamhället samt att enskilda konstnärskap visas fram.
En förutsättning för olika kulturella arrangemang är gemensamma mötesplatser. Det
finns idag lokaler för de flesta arrangemang i hela kommunen i form av bygdegårdar,
scener etc. Dock finns ett behov av större lokal för kulturarrangemang och möten
mellan människor. Genom detta kan vi profilera oss som kulturkommunen i Hälsingland.
Åtgärder
Litteraturen, läsandet och språket
• Verka för att inom barn- utbildnings- och kulturförvaltningen ha gemensamma mål
för barns och ungdomars tillgång till litteratur och läsupplevelser.
• Synliggöra högskoleenhetens bestånd av litteratur i folkbibliotekets databas för att
göra den mer tillgänglig för de studerande.
• Utveckla det regionala samarbetet för gemensamt datasystem för länets folkbibliotek och högskolans bibliotek samt samarbete om olika slags e-tjänster vid
länets bibliotek. För länets invånare ger det tillgång till länets samlade biblioteksresurser, gemensamt lånekort för länets bibliotek etc.

Barn och ungdom
• Att stödja ungdomar som vill delta i demokratiutvecklingen i Bollnäs kommun och
skapa en tydlig kanal in i kommunen för ungdomar.
• Ett riktat bidrag till ungdom där vi kan möta och uppmuntra deras idéer. Därigenom skapar vi förutsättningar för unga att utöva eget skapande och göra egna
arrangemang. De bör också ha tillgång till en scen och mötesplats i sammanhanget.
• Bildpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Kulturarv, museum, konst
• Kommunen ska arbeta för att kultur och kulturmiljöer bevaras och därför behöver
kommunen inventera och möta framtidens behov och möjligheter.
• Att bygga utställningen ”Bollnässtaden” som vi bl.a. erbjuder alla skolelever.
• Ansvar att stödja Hälsingegårdsprojektet ”Hälsingland som Världsarv”
Film och media
• Att stödja pedagogerna till ett ökat användande av det vidgade textbegreppet.
• Att synliggöra och ge förutsättningar för filmskapande i skolan.
• Biografen som en kulturell mötesplats ska utvecklas för att möta ny teknik och
kommuninnevånarnas efterfrågan av professionell film, musik och övrigt
medieutbud. Våra medborgare skall ges en möjlighet att se och visa upp lokalt
producerad film och media.
Musik, kulturskolan
• Ha en genrebredd som tilltalar alla åldrar och kulturyttringar för att med musiken
som medel stödja barns utveckling och lärande
• Utveckla den utåtriktade verksamheten
• Genom ensemblespel stärka självkänslan, självförtroende och den sociala
kompetensen
Mötesplatser
•
•
•

Vidareutveckling av kulturkvarteret för att skapa en attraktivare stadskärna. Titta
på möjligheter när det gäller att hysa olika föreningars aktiviteter i kulturkvarteret.
Delta aktivt i projekt och nätverk som tillsammans med ungdomar arbetar för
drogfria aktiviteter för ungdomar i Bollnäs kommun.
Genom mötesplatsen ”kulturkvarteret” ta tillvara olika generationers kunskaper,
äldre lär yngre och tvärtom. Ta tillvara gamla kunskaper inom t.ex olika hantverk,
slöjd

Samverkan och samarbete
• Utveckla och utöka samarbetet med olika organisationer i kommunen.
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