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Inledning och utgångspunkter
Tjörns kulturplan 2018-2020 tar sin utgångspunkt i Kulturpolitisk strategi för Tjörns
kommun 2014 – 2025 och följer den struktur som finns där. Den kulturpolitiska
strategin antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2014.
Under perioden 2015 - 2025 kommer fyra kulturplaner att produceras. Detta blir
Kulturplan nummer 2.

Vision och mål 2025
Den övergripande visionen för Tjörns kommun är: Tjörn ska vara en bra plats att
leva och bo på.
Den kulturpolitiska visionen är: Konst och kultur ska genomsyra hela Tjörn.
Tjörns kommuns kulturpolitiska mål 2025 är:
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner
• kulturen på Tjörn ska leva året om
• kultur ska utgöra en självklar del av all kommunal planering och verksamhet.

Demokratiska perspektiv
Tjörns kommun ska sträva efter att perspektiv på jämställdhet, mångfald och
tillgänglighet synliggörs i de verksamheter och projekt som genomförs. Det
innebär att Kultur- och fritidsnämnden kritiskt granskar sin egen verksamhet samt
utgår från nationella och internationella rekommendationer som finns inom dessa
områden. Det innebär också att Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning
uppdaterar sig kring tendenser som pågår i omvärlden.

Samverkan över gränser
En bred samverkan över förvaltningsgränser och med andra parter förutsätts.
Kultur- och fritidsförvaltningen ska utveckla sin roll som rådgivande och
kunskapsbärande part för förvaltningar och bolag. Ökat samarbete med andra
delar av organisationen behövs för att skapa kvalitet i de kulturinsatser som
genomförs eller planeras.

En ökande samverkan med förenings- och kulturliv förutsätts för att kunna nå
uppsatta mål och ambitioner. Det rika föreningslivet, hel- eller delårsbosatta

En ökande samverkan med förenings- och kulturliv förutsätts för att kunna nå
uppsatta mål och ambitioner. Det rika föreningslivet, hel- eller delårsbosatta
konstnärer, kreativa organisationer och näringar, hembygdsrörelsen och
studieförbunden utgör en ryggrad i detta arbete. I närhet till och i samverkan
med de nätverk och grupper som finns och uppstår ska kommunen stötta,
inspirera och möjliggöra.
Nordiska Akvarellmuseets har stor betydelse för Tjörn. Det är av yttersta vikt,
både för möjligheterna att attrahera nya inflyttare och skapa livskvalitet för
boende och besökare, att samarbetet mellan kommunen och museet utvecklas
ännu mer under perioden.

Kulturplanens struktur
Kulturplanen är liksom den kulturpolitiska strategin 2018 – 2020 indelad i
tre dimensioner; den samhällspolitiska, den kulturpolitiska och den
konstpolitiska. Inom varje dimension finns ett antal utvecklingsområden
direkt hämtat från den kulturpolitiska strategin. Inom varje område finns
ett antal insatser för de kommande tre åren. Varje insats bryts ned i
verksamhetens årliga aktivitetsplan.
Utvärdering och uppföljning
Kontinuerliga uppföljningar görs årligen via aktivitetsplan och
budgetuppföljning.
Några förtydliganden:
Konst – avser alla konstformer; bildkonst, hantverk, musik, dans, teater,
film, foto med mera
Kultur – utgörs såväl av en estetisk dimension med olika konstformer
som vårt sätt att leva; våra traditioner, vårt kulturarv, våra fritidssysslor,
vårt etniska ursprung, våra genusfrågor samt de sociala grupperingar och
socioekonomiska system vi ingår i.
Cultural planning – metod för att synliggöra en plats kulturella kvaliteter
i förhållande till offentlig planering och utveckling
Yrkesverksam konstnär – menas person vars huvudsakliga syssla utgörs
av konstnärligt arbete
Kulturell näring – näring vars huvudsakliga innehåll består av
konstnärliga produkter och tjänster. Har ej vinst som huvudsakligt syfte
Kreativ näring – näring som relaterar till konstnärligt arbete men sker i
ett kommersiellt syfte. Ofta tjänstebaserad. Hit räknas besöksnäringar,
gröna näringar, media med mera

Samhällspolitisk dimension
Den samhällspolitiska dimensionen tar ett grepp om hela samhället. Genom
att tillsammans identifiera Tjörns själ, platser och miljöer samt ta tillvara och
utveckla kulturella resurser skapas möjligheter för gränsöverskridande
strategiskt utvecklingsarbete.

Områden

Mål

Samhällsplanera med
kulturella
förtecken

Kulturella resurser ska tas tillvara i
förvaltningens arbete, utifrån Cultural
planning-metoden.

100 %

Öka kunskap om omvärldsfrågor inom
konst och kulturområdet, både internt och
externt.

9 insatser

Tjörns kommun
är mer än en ö

Skapa bredd,
inflytande och
mångfald
Ta vara på det
unika

Stärka befintliga och utveckla nya
samverkansprojekt inom kulturområdet –
lokalt, regional och nationellt.
Vid framtagande av styrdokument ska
workshoppar i Cultural planning-metoden
användas.
Utveckla och förstärka mötesplatser för
samtal kring samhälle och kultur

3-årigt
måltal

15 projekt

100 %
7 insatser

Öka kunskapen om Tjörns historiska och
nutida kulturvärden.

9 insatser

Kombinera för
Utveckla kombinationen kultur och hälsa
ökad
attraktionskraft,
livskvalitet och
Utveckla kulturaktiviteter i landskapet.
hälsa

3 insatser

6 aktiviteter

Kulturpolitisk dimension
har ett tydligt medborgarperspektiv och handlar framför allt om boendes och
besökares möjligheter att tillägna sig, utveckla och skapa konst och kultur på
Tjörn året om. Här finner vi föreningsliv, kulturarv, kultur för barn, unga och
äldre, kulturturism, lärande med mera.
Områden

Mål

3-årigt
måltal

Utveckla
mötesplatser för
kulturella och
kreativa näringar

Skapa forum och mötesplatser för
kulturella och kreativa näringar

13 tillfällen

Arrangemang med
bredd och spets
under hela året

Utveckla arrangemangsverksamheten
med både bredd och spets under hela
året, för såväl kommuninvånare som
besökare

9 insatser

Öka barn och ungas delaktighet och
kreativitet

3 insatser

Stödja unga vuxnas möjligheter till
aktiviteter och arrangemang.

9 insatser

Kultur för, av och
med barn och
unga

Öka samarbetet mellan kommunen och
kulturföreningar/studieförbund
Ökad livskvalitet
för alla

Kulturturism och
tillväxt

25 % mer
interaktion

Utveckla konst och kultur på
äldreboendena

6 nya
insatser

Utveckla kulturturismen via Tjörn som
kulturkommun.

3
insatser/
projekt

Konstpolitisk dimension
är främst inriktad på professionell konstnärlig verksamhet, det vill säga de
olika konstformernas och konstutövarnas förutsättningar och möjligheter till
utveckling. Konstarterna dans, bild- och formkonst, scenkonst, musik, film
och digitala media och konsthantverk ingår i det samlande begreppet ”konst”.
Områden

Tjörn - en
konstkommun i
världsklass

Låt konsten få
ta plats!

Konstnärer – en
viktig tillgång
för Tjörn

Mål

3-årigt
måltal

Verka för att Tjörn fortsatt ska utvecklas som
en plats för konst i världsklass

3
insatser/
projekt

Synliggöra och öka attraktionskraften i Tjörns
som konstkommun

5
insatser/
projekt

Utveckla och stärka offentliga miljöer och
platser med konstnärligt, spetsigt innehåll

3
insatser/
projekt

Öka barn och ungas möjligheter att uppleva
och själva skapa konst

6
insatser/
projekt

Öka yrkesverksamma (inom alla konstformer)
konstnärers möjligheter att bo och verka på
Tjörn.

3
insatser/
projekt

