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Skara är en kommun med kulturella 
anor. Känd tack vare skolor, bibliotek, 
domkyrka, länsmuseum och mycket 
livaktiga kulturföreningar. Nu vill 
kultur- och fritidsnämnden att Skara 
kommun ska vitaliseras som kultur-
kommun och därigenom öka attrak-
tionskraften och livsmiljön - främst 
för de som verkar och bor här.

Programmet utgår ifrån de nationella 
kulturpolitiska målen, de regionala 
målen samt Skara kommuns övergri-
pande visionsdokument och långsik-
tiga strategi. Programmet utgår även 
från olika medborgarundersökningar.

Programmet har tagits fram med en 
utvidgad metod för kulturpolitisk 
planering, med ett vidgat perspektiv 
utöver de traditionella kulturformerna 
som kulturarv, konstarter och allmän-
kultur. Nämnden ser också till kom-
munens samlade attraktionskraft i 
form av fysisk planering, turism m.m. 
– kort sagt ”platsens själ”.

Detta kulturpolitiska program gäller 
från 2012 och framåt.

Programmets intentioner ska konkre-
tiseras och utvärderas.

Programmet är kommunövergripande 
och förutsätter att alla kommunens 
förvaltningar och bolag bidrar till pro-
grammets genomförande.

Kulturens roller
◘ Kulturen visar upp många sidor och  
 har många olika betydelser och  
 roller i vårt samhälle.
◘ Kulturen knyter samman dåtid, nu  
 tid och framtid.
◘ Kulturen ger en form av trygghet,   
 något som får människor att känna  
 samhörighet och tillhörighet.
◘ Kulturen kan vara förändrande och  
 befriande, både på det individuella  
 och samhälliga planet.
◘ Kulturen finns i vardagen.

Inledning



◘ Kulturen ger möjligheter att själv få  
 spela, sjunga, dansa, skriva måla och  
 tala.
◘ Kulturen ger möjlighet att få möta   
 bra och engagerade upplevelser.
◘ Kultur är att kunna gå på teater,   
 konsert, konstutsällning, bio, före  
 läsning, kåseri.
◘ Kulturen ger möjlighet att öka sin   
 bildning, bli road, att få växa som   
 individ.
◘ Kulturen ger möjligheter till ökad   
 livskvalitet.
◘ Kulturen är en viktig faktor för   
 många människor för att bosätta   
 sig, trivas och verka på en plats.
◘ Kulturen blir med hänsyn till detta  
 en viktig strategisk framgångsfaktor. 
◘ Det finns ett klart samband mellan  
 kultur, kreativitet och tillväxt.
◘ Öppenhet, tolerans och mångfald är  
 viktiga delar i kulturen.
 

Fokusområden
Med begreppet ”fokusområden” 
menas de strategiskt viktiga kulturom-
råden som det kulturpolitiska pro-
grammet fokuserar på och som ska 
prioriteras i konkreta politiska beslut.

Programmet definierar de viktigaste 
strategiområdena för kulturlivet i 
Skara kommun och formulerar i dessa 
konkreta mål som sedan i verksam-
hetsplaner som ska tidsättas, kostnads-
beräknas och följas upp.

Kulturpolitiska programmets fokus-
områden beskrivs närmare på följande 
sidor och de är:

◘ Livslångt lärande
◘ Skapande kultur
◘ Kulturturism
◘ Kulturens rum



Horisontella perspektiv
Utöver fokusområdena finns det 
också ett antal horisontella perspektiv. 
Med detta menas angelägna frågor 
som ska beaktas i all verksamhet.

Barn är en grupp som länge har prio-
riterats inom kulturpolitiken i Skara 
kommun. Det är viktigt att barn tidigt 
får ta del av ett brett kulturutbud och 
får möjligheter att själva utöva kultur.

Ungdomar är en grupp som inte ti-
digare nåtts av kulturutbud med tyd-
lig ungdomsanknytning. Möjligheten 
att själva utöva kultur har visserligen 
länge funnits, men nu ska ungdomar 
prioriteras inom framtidens kultur-
politik i Skara kommun. För att bli 
en betydelsefull del av ungdomars liv 
måste kulturverksamheten vara mo-
dig, experimentell och nytänkande. 
Det behövs ökat fokus och kunnande 
inom ungdomskulturens område för 
att på det sättet öka intresset och där-
med statusen på den unga kulturen.

Civila samhället bär upp en stor del 
av kommunens kulturliv. Ett rikt kul-
turliv bygger på ett starkt civilsamhälle 
i form av föreningar, studieförbund, 
hembygdsföreningar med flera. Kom-
munen ska stödja det civila samhället 
med olika former av bidrag, lokaler, 
information, samordning, planering, 
IT-stöd, kulturvecka, kurser m.m. för 
att detta ska kunna utvecklas.

Hållbarhet och mångfald ska ge-
nomsyra all verksamhet i kommunen 
så att människor med olika etniska 
och kulturella bakgrunder ska kunna 
uppleva och utöva kultur.

Synlighet av kulturutbudet är av sär-
skild vikt för att få fler invånare och 
besökare ska kunna ta del av kulturen. 
Med ett intensivt och brett kulturut-
bud med olika arrangörer och arenor 
blir det allt viktigare att tydligt och lät-
tillgängligt kunna orientera sig. 
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Livslångt lärande
Det livslånga lärandet blir allt viktigare 
för att främja varje människas utveck-
ling och bildning.

I Skara kommun finns ett antal institu-
tioner av olika storlekar som bidrar till 
det livslånga lärandet. Västergötlands 
Museum, Veterinärmuseet, Järnvägs-
museet med flera utgör även de vik-
tiga delar.

I kommunens egen regi dominerar 
biblioteken. Fokus bör läggas vid att 
möta behovet från alla i samhället - att 
fler ska ges möjlighet att skapa, upp-
leva och utöva kultur. Biblioteken är 
av särskild betydelse när det kommer 
till att stödja det livslånga lärandet hos 
människor med annan etnisk bak-
grund eller med särskilda behov.
Biblioteken bidrar till ökad kompetens 
och kunskapsutveckling samtidigt som 
de utgör en viktig informations- och 
samlingsplats i kommunen. Det är 
därför viktigt att biblioteken ges möj-
ligheter att verka i hela kommunen.

Ett livslångt lärande handlar om alla 
grupper och åldrar i samhället. Därför 
är studieförbundens och föreningars 
verksamhet en viktig resurs.

Detta vill kommunen
◘ Det civila samhället ska prioriteras.
◘ Institutionerna ska utvecklas så att   
 fler ska ges möjlighet att ta del av   
 deras verksamhet.
◘ Biblioteken ska utvecklas för att   
 möta behoven från alla invånare i   
 kommunen.
◘ Biblioteken ska verka i hela kom-  
 munen.
◘ Stödja studieförbund och föreningar  
 för att alla grupper ska kunna ta del  
 av det livslånga lärandet.
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Skapande kultur
Sedan lång tid är musik, körsång och 
scenkonst i olika former framträdande 
delar av kulturlivet i Skara kommun. 
Detta sker ofta på initiativ från det 
civila samhället.

Musik och scenkonst i kommunens 
egen regi domineras av Musikskolan 
och estetprogrammet i skolan. Kom-
munen stödjer också Skara Skolscen, 
liksom många andra utövare och ar-
rangörer.

Det kulturpolitiska programmet lägger 
fokus på ett livaktigt musikliv, profant 
och kyrkligt, olika körer, populärmu-
sik, utvecklar Musikskolan och Mu-
sic and Production och skapar flera 
spelplatser. Genom samlokalisering 
kan spontana och gränsöverskridande 
möten ske mellan olika verksamheter. 

Kommunen ska främja en infrastruk-
tur som gör att kulturlivet kan utveck-
las och blomstra.

Det kulturpolitiska programmet lägger 
också fokus på scenkonst av olika slag, 
från teater till revyer. Skapar flera sce-
ner i hela kommunen och bidrar där-
med till ett vitalt teaterliv. Även detta 
i samverkan med det civila samhället, 
näringslivet och institutioner.

Detta vill kommunen
◘ Få fler invånare och besökare att ta  
 del av skapande kultur från det   
 civila samhället, privata intressenter,  
 kommunen, och institutionerna.
◘ Bidra till att skapa bättre spelplatser  
 och scener för både teater, sång och  
 musik. 
◘ Bidra till att främja konstnärlig för-  
 nyelse. Med bland annat ökade   
 utställningsmöjligheter och utställ-  
 ningstillfällen.
◘ Bidra till att utveckla Musikskolan   
 till en kulturskola.
◘ Bidra till att stödja och samordna   
 ideella teatergruppers verksamhet.



◘ Utveckla ”Ungdomens hus” till en   
 plats där ungdomar både kan ta del  
 av kultur och själva vara skapande.
◘ Fortsatt stöd till skapande kultur för  
 barn och ungdomar som bedrivs av  
 föreningslivet.
◘ Verka för en ökad samordning av   
 föreningars övriga behov genom ett  
 starkt kulturkansli.



Kulturturism
Inom Skara kommun finns ett stort 
antal kulturhistoriska och upplevelse-
givande besöksmål.

Skara kommun är en attraktiv samar-
betspartner för Västra Götalandsregi-
onen. Kommunen ska integrera arbe-
tet inom kultur, natur och mat med 
den framtagna strategin för turismen i 
Skaraborg med tillhörande handlings-
planer.

Fokus läggs på att utveckla och sam-
verka med de olika besöksmålen. 
Detta görs bland annat genom att syn-
liggöra natur- och kulturarvstillgång-
arna och att binda samman dessa med 
cykel-, rid- och vandringsleder.

Detta vill kommunen
◘ Bättre synliggöra de kulturturistiska 
målen inom kommunen.
◘ Samverka med de olika kulturella 
och upplevelsegivande besöksmålen i 
kommunen med mottagning, service, 
information m.m. Detta sker bland 
annat genom utställningar, skyltning, 
digitala och sociala medier.
◘ Utveckla cykel-, rid- och vandrings-
leder och verksamheten kring dessa 
inom kommunen, Skaraborg och 
regionen.
◘ Utveckla de historiska besöksmålen 
genom särskilda programaktiviteter.
◘ Stödja enskilda konstnärer och kul-
turföreningar som skapar attraktions-
kraft.
◘ Stärka samarbetet med viktiga aktö-
rer inom kulturturismen. Inom kom-
munen men även i Skaraborg, regio-
nen och Europa.

 





Kulturens rum
Skara kommun har många kulturinsti-
tutioner. Dessa är i många fall inrym-
da i äldre karaktärsfyllda byggnader 
som är väl integrerade i stadsbilden.
Dessa byggnader och den välbevarade 
stadsmiljön är ett offentligt rum som 
är kultur i sig men som även ska inne-
hålla kulturutbud i olika former.

Kulturen är hela tiden föränderlig och 
därför måste också givna förutsätt-
ningar anpassas till de krav som fram-
tidens kulturliv förutsätter. Tillgänglig-
het är ur flera synpunkter viktig.

Trots alla institutioner finns behov av 
nytillskott, inte minst inom scenom-
rådet. Scener som kan klara önskemål 
på scenbredd, scendjup och flexibilitet.

Verksamheten i kommunens bibliotek 
är viktig och därmed är bibliotekslo-
kalerna även viktiga kulturrum.

Den kulturhistoriskt värdefulla stads-
kärnan i Skara är en tillgång som ska 
bevaras och utvecklas. Fokus läggs på 
nya byggnader, verksamheter, miljö-
skapande detaljer, gestaltningsfrågor 
och offentlig konst. 

I bred dialog värderas stadens och be-
byggelsens unika värden och hur dessa 
ska bevaras och samtidigt förstärkas. 
Här skapas trivsel för invånarna och 
attraktioner för besökarna, en stad för 
alla åldrar.

Detta vill kommunen
◘ Ha en stadskärna som förmedlar   
 småskalighet och samtidigt visar   
 på en bevarad och representa-  
 tiv arkitekturhistoria som inbjuder  
 till möten mellan människor.
◘ Att konsten gestaltas i offentlig ut-  
 smyckning i hela kommunen.
◘ Att föreningslivet ges möjligheter   
 att fylla kommunen med arrang-  
 emang och aktiviteter.



◘ Stimulera livet i stadens centrum   
 bland annat med en regelbundet   
 återkommande kulturfest.
◘ Bevara och utveckla ”skol- och träd- 
 gårdsstaden Skara”.
◘ Utforma gator och torg främst efter  
 gående och cyklandes villkor samt  
 förstärka viktiga stråk och vägar  
 mot målpunkter.
◘ Behålla de unika kulturbyggnaderna  
 samtidigt som de moderniseras och  
 anpassas efter dagens behov.
◘ Utöka tillgängligheten till kultur- 
 institutionerna.
◘ Utöka antalet tillgängliga lokaler för  
 föreningslivet.
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Genomförande
Det kulturpolitiska programmet ska 
kommuniceras med och förankras hos 
olika intressenter och utgöra ramen 
för ett gemensamt utvecklingsarbete.
Det kulturpolitiska programmet ska 
visa kommunens viljeinriktning och 
det är ett levande dokument som 
implementeras i kommunens budget- 
och verksamhetsplaner.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras 
att i samverkan med övriga nämnder 
och styrelser upprätta årlig handlings-
plan för genomförande av det kultur-
politiska programmet.

Intressenter såsom föreningsliv, nä-
ringsliv och samarbetspartners ska 
involveras i genomförandet av det 
kulturpolitiska programmet.

Uppföljning
Uppföljning och utvärdering av ge-
nomförandet sker årligen med hjälp 
av mätbara mål. Uppföljning ska ske i 
samband med årsbokslut.





Kulturen knyter samman 
dåtid, nutid och framtid.



Kontakt
E-post kultur.fritid@skara.se

Telefon 0511-320 44


