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”Värnamo kommun är en kommun med stark kulturprofil.
Kulturen är en viktig faktor för att utveckla livskvaliteten för
kommuninvånarna. Kulturen bidrar till att skapa kreativa miljöer.
Viktiga framgångsfaktorer är professionalitet, samverkan och
dialog.”

Antagen i kommunfullmäktige 2011-09-29

Lokala mål och visioner
Värnamo kommun arbetar från och med 2011 med målstyrning utifrån visionen
”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar,
upplever, är delaktig och tar ansvar”

Kulturnämndens vision är i sin tur att:
* i samverkan med andra verka för ett rikt kulturliv för alla kommuninvånare
* ge invånarna upplevelser, kunskap, medvetenhet och kritisk överblick
* främja mångsidighet, kvalitet samt visa en öppenhet mot och förståelse för kreativa
strömningar

Kulturnämnden beslutade 2010-12-08 om fem övergripande kulturpolitiska mål:
1. Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor
2. Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
3. Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
4. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
5. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur
Koppling till Värnamo kommuns övergripande mål:
Samtliga kulturpolitiska mål går in under Värnamo kommuns medborgarmål ”medborgarna
ska uppleva att Värnamo kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i”

Mål
1. Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor
Verksamhetsmål:
* Förverkliga visionen om kulturförvaltningens etablering i Gummifabriken med ledorden läsa, lära och
uppleva; öppet, tillgängligt och välkomnande
* Värna biblioteken i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm, kommunens övriga skolbibliotek samt det
mobila biblioteket och utveckla deras unika roll i samhället
* Biblioteksplanen färdigställs och förankras i verksamheten
* Stärka kulturinslagen i äldreomsorgen och omsorgen
* Träffpunkt Vråen med biblioteksverksamhet och kulturaktiviteter utvecklas till en samlingsplats för
de boende och föreningslivet i området
* Inspirera till läsning av skönlitteratur
* Ge kulturupplevelser och stärka möjligheter till eget skapande i hela kommunen
* Stöd för Vuxnas lärande och digitala delaktighet i samverkan med folkbildningen, Vux och Campus
Samverkande förvaltningar och aktörer: kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, föreningar, studieförbund, Campus, Vux, länsbibliotek*
Samverkan sker genom: bl a barnkulturgruppen, läsombudsträffar inom LSS och äldreomsorg,
fortlöpande informella kontakter, Skapande skola, projekt inom digital delaktighet
Uppföljning: via nyckeltal i kulturbokslut, kvalitetsredovisning inom barn- och
utbildningsverksamheten, verksamhetsbeskrivning inom omsorgen, fortlöpande aktiviteter i
målstyrningsarbetet

2. Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
Verksamhetsmål:
* Ett fördjupat samarbete med stiftelserna Smålands konstarkiv och Vandalorum
* Samverkan med fristående kulturentreprenörer
* Egen utställningsverksamhet
* Utveckla samverkan med professionella kulturinstitutioner, nationella, regionala och lokala, som
SMOT, Jönköpings läns museum
* Skapa goda förutsättningar för att utveckla filmmediet med digital teknik och stöd till bioverksamhet i
kommunen
Samverkande förvaltningar och aktörer: kulturförvaltningen, länsmuséet, SMOT, Vandalorum m fl
Samverkan sker genom: via kultursekreteraren, medverkan i nätverk, öppenhet för nya kontakter
Uppföljning: via nyckeltal i kulturbokslut, fortlöpande aktiviteter i målstyrningsarbetet

3. Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Verksamhetsmål:
* Stöd till hembygdsrörelsen för att nå ut till barn och unga
* Tillgängliggöra industriarvets historia och etablera samarbete med Gnosjö och Gislaveds kommuner
* Samverkan med Länsmuséet – etablera en permanent verksamhet i Gummifabriken
* Samverkan med bl a Åminne, Nydala, Ohs och andra kulturhistoriskt intressanta miljöer
* Påbörja en digitalisering av kulturarvet som ett led i att utveckla kulturism
Samverkande förvaltningar och aktörer: kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
hembygdsföreningar, länsmuséet
Samverkan sker genom: nätverk mellan kommunerna, träffar med föreningar
Uppföljning: via nyckeltal i kulturbokslut, kvalitetsredovisning inom barn- och
utbildningsverksamheten, verksamhetsbeskrivning inom omsorgen, fortlöpande aktiviteter i
målstyrningsarbetet

4. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
Verksamhetsmål:
* Vara en aktiv samarbetspart kring integrationsarbete och mångkultur i kommunen
* Utveckla språkcaféet och sprida denna modell till fler platser i kommunen
* Utveckla internationella samarbeten inom kulturområdet
* Tillhandahålla medier på alla språk som talas i kommunen
Samverkande förvaltningar och aktörer: kulturförvaltningen, föreningar, barn- och
utbildningsförvaltning, medborgarförvaltningen, länsbibliotek*
Samverkan sker genom: kontakter/nätverk med föreningar och mellan förvaltningar, t ex träffar för
modersmålspedagoger på biblioteket
Uppföljning: via nyckeltal i kulturbokslut, kvalitetsredovisning inom barn- och
utbildningsverksamheten, verksamhetsbeskrivning inom omsorgen, fortlöpande aktiviteter i
målstyrningsarbetet

5. Att särskilt uppmärksamma barn- och ungas rätt till kultur
Verksamhetsmål:
* Projekt kring sociala medier för att öka den demokratiska delaktigheten
* Stödja ny ung kultur genom förenklad bidragsansökan
* Bredda programverksamheten för att attrahera unga
* Lässtimulans för att inspirera till läsning av skönlitteratur
* Stärka barns och ungas möjligheter till eget skapande
* Stärka och uppmärksamma skolbibliotekens läsfrämjande och pedagogiska roll
* Särskilt uppmärksamma barn och unga med rötter i andra länder
Samverkande förvaltningar och aktörer: kulturförvaltningen, barn- och utb.förvaltningen med
kulturskolan, föreningar, studieförbund, Campus Värnamo, länsbibliotek*
Samverkan sker genom: barnkulturgruppen, bokombudsträffar, lärarbibliotekarieträffar, nätverk,
Skolservice
Uppföljning: via nyckeltal i kulturbokslut, kvalitetsredovisning inom barn- och
utbildningsverksamheten, fortlöpande aktiviteter i målstyrningsarbetet

*Tillägg efter beslutet i KF 2011-09-29

