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Inledning  

Detta program ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud 
oavsett form eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet 
separat, inte heller att alltför detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Istället 
anger programmet några strategier för utveckling, samt vilken roll kommunen spelar i 
utvecklingen.  

Programmet är en bearbetning av det kulturpolitiska program som antogs av 
kommunfullmäktige år 2005. I bearbetningen har hänsyn tagits till det som har hänt i 
kommunen sedan dessa. Denna nya version har också anpassats till den kulturstrategi 
Västra Götalandsregionen antog 2012.  

Bearbetningen har gjorts av en grupp bestående av kommunens kultur- och 
fritidsutvecklare, enhetschefen för KulturMellerud och samordnaren för Kulturbruket på 
Dal. Under arbetets gång har flera aktörer inom kulturlivet getts möjlighet att lämna 
synpunkter, och förslaget till nytt program varit ute på en bred remiss.  
 
Vision  

Mellerud är ett kulturellt centrum i regionen med ett brett utbud av kulturella 
arrangemang inom olika genrer.  

Genom ett aktivt och varierat kulturliv ges invånarna i Melleruds kommun möjlighet att 
leva ett rikt liv.  

Kulturlivet skapar en god grund för att rekrytera företag till orten och att locka besökare.  
Invånarna i Melleruds kommun är stolta över kulturlivet i kommunen och talar väl om 
det.  
 
Övergripande mål  

Kulturlivet i Mellerud ska  

• ge lokala kulturutövare, både professionella och amatörer, goda möjligheter att 
utvecklas genom att regelbundet få möta sin publik under gynnsamma förhållanden,  

• ge invånarna tillgång till professionellt utövad kultur inom olika genrer, både i form av 
att kulturutövare besöker kommunen och med nyttjande av ny teknik, till exempel 
livesändningar,  

• ständigt sträva efter att nå nya grupper, både som aktiva kulturutövare och som 
besökare på kulturevenemang,  

• locka besökare utifrån till kommunen,  
• knyta och utveckla internationella kontakter, samt  
• vara tillgängligt för alla, både som aktiva kulturutövare och som besökare.  
 
Kulturens betydelse  

Kultur i vid bemärkelse har en stor betydelse både för samhället i stort och för individen.  
Kulturen ger oss upplevelser och hjälper oss att bearbeta känslor.  
Kulturen skänker glädje och ger oss tröst. Den hjälper oss att bättre förstå oss själva och  
andra.  

Kulturen skapar gemenskap och sammanför människor. Den är ett medel för att 
överbrygga och utjämna klyftor mellan individer och grupper av olika kön, ålder och 
etniskt ursprung.  
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Kulturen spelar också en viktig roll när det gäller individers och organisationers förmåga 
att utveckla sin kreativitet.  

Alla människor kommer i kontakt med kultur. Vissa är i huvudsak utövare, andra  
konsumenter. Vissa söker kulturen aktivt, andra får den ändå. Vissa är kulturella allätare, 
medan andra specialiserar sig.  

Oavsett vilken kulturell inriktning vi har är våra möjligheter att utöva och/eller 
konsumera kultur viktigt för att kunna leva ett berikande liv. För många kan de kulturella 
möjligheterna en ort erbjuder en viktig faktor när man ska bestämma sig för att flytta 
dit. Ett rikt kulturutbud ökar också en orts möjligheter att locka till sig besökare. Kulturen 
blir på så vis en tillväxtfaktor. En satsning på kultur kan därför ses som en investering för 
framtiden.  
 
Strategier  

• En fortsatt satsning på barn och ungdomar  
” Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet.” (FN:s Barnkonvention § 31 b)  

Genom att ge barn och ungdomar rikliga möjligheter att utöva och uppleva kultur,  
inklusive besök på muséer och kulturhistoriskt intressanta platser, skapas en grogrund 
för ett framtida rikt kulturliv. Det bidrar också till att skapa en gynnsam uppväxtmiljö i  
kommunen. Genom barnen och ungdomarna når vi också de vuxna.  

Skolan, kulturskolan, Kulturbruket på Dal, biblioteket och Ungdomshuset Stinsen 
spelar centrala roller i satsningen på barn och ungdomar. Genom skolan (för-, grund- 
och gymnasieskola) når vi alla barn och ungdomar, både utbildningsmässigt och med 
arrangemang. Bibliotekets samarbete med skolan är en stark faktor för att utveckla 
elevernas läsintresse. Kulturskolan ger intresserade barn och ungdomar möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper. Ungdomshuset Stinsen erbjuder möjlighet att utöva kultur, 
både i organiserad form och mer spontant.  

• Marknadsföring och dokumentation  
Marknadsföringen av arrangemang ska även fortsättningsvis samordnas för att ge alla 
kommuninvånare och besökare överblick över vad som erbjuds, samt kulturarrangörer 
möjlighet att undvika krockar.  

Det ska finnas en samlad dokumentation över lokalt boende kulturutövare, 
kulturresurser i form av lokaler, inspelningsstudios, uthyrare av utrustning med mera 
samt kulturhistoriskt intressanta miljöer.  

• Samverkan  
Kulturlivet ska bygga på samverkan. Det gäller samverkan mellan kommunen, 
kulturutövare av olika slag, arrangörer, som till exempel bygdegårdarna, det 
fristående kulturlivet, näringslivet samt närliggande högskolor.  

Samverkan ska inom kommunen, Dalsland, Fyrbodal och regionen, samt 
internationellt, exempelvis med våra vänorter.  
Kommunen ska aktivt arbeta för att samverkan blir av.  
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• Regelbundna evenemang  

De regelbundet återkommande arrangemangen ska utvecklas och utökas. De ska 
tjäna som inspirationskälla för kulturutövare och kulturkonsumenter i kommunen, lika 
väl som medel för att locka besökare utifrån och på så sätt vara en del i den externa 
marknadsföringen av kommunen.  

• Kultur i ”ovana” sammanhang och i ”ovanliga” kombinationer  
I vår strävan att vara en kulturkommun ska det var naturligt för invånarna att få möta 
kultur även i oväntade sammanhang. Likaså ska vi sträva efter att kombinera olika 
kulturformer för att bredda besökarnas kulturupplevelser.  

 
Det kommunala ansvaret för kulturen  

Samtliga kommunala verksamheter har ansvar för att Mellerud utvecklas vidare som 
kulturkommun och att det kulturpolitiska programmets intentioner förverkligas. Samtliga 
nämnder ansvarar för att de kulturella aspekterna beaktas i sin verksamhet.  

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för att samordna de kommunala insatserna 
för kultur. Byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för de kulturhistoriska miljöerna. 
Kommunen har också genom att anta Fyrbodals styrdokument ”Offentlig miljö som 
konstform” åtagit sig att väga in konstnärliga aspekter i den fysiska planeringen.  
 
Kommunens roll i kulturlivet i Melleruds kommun  

Melleruds kommun spelar i huvudsak tre roller för kulturlivet i Mellerud; möjliggörare,  
stödjare och utövare/arrangör. I alla rollerna ska kommunen sträva efter flexibilitet.  
Som möjliggörare ställer kommunen lokaler till kulturlivets förfogande. Bland annat står 
kommunen som ägare till båda våra biografer och de digitala projektorerna i dem. 
Verksamheten drivs av föreningar.  

Kommunfullmäktige fastställer varje år villkoren för detta nyttjande. Kommunen  
ansvarar för samordning av information/marknadsföring av kulturarrangemang, samt för 
dokumentationen av kulturutövare och kulturresurser.  

Som stödjare ger kommunen bidrag till kulturföreningar, studieförbund och vissa  
institutioner. I den stödjande rollen är flexibiliteten extra viktig. Kommunen ska snabbt 
kunna ta beslut om stöd för nya initiativ och nyskapande idéer. Det kan både handla om 
ekonomiskt stöd, och konsultativt stöd. Den stödjande rollen inkluderar också att hjälpa 
kulturutövare och arrangörer att utveckla sin kompetens inom olika områden.  
Kommunen är även aktiv arrangör och utövare. Detta sker främst genom biblioteket, 
kulturskolan och Kulturbruket på Dal.  

Biblioteket ger kommuninvånarna tillgång till litteratur, tidningar, tidskrifter och  
film, både för hemlån och för att ta del av på biblioteket. Biblioteket ansvarar för  
den kommunala utställningsverksamheten, inklusive konst som utlånas till andra 
kommunala institutioner.  

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, sång, dans, och möjlighet att spela i 
ensemble. Kulturskolan står varje år för ett stort antal offentliga framträdanden i 
kommunen. Kulturskolan sköter all musikundervisning i kommunens grundskolor och är 
huvudansvarig för all estetisk verksamhet på gymnasieskolan, exklusive 
bildundervisningen.  
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Kulturbruket på Dal har en egen styrelse och är ett självförvaltande organ under kultur- 
och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har tre uppgifter; att marknadsföra 
Kulturbruket och dess möjligheter, att samordna och marknadsföra det utbud av 
arrangemang som anordnas i Kulturbruket, samt att i egen regi bedriva 
programverksamhet.  

Barnkulturgruppen, biblioteket och Kulturbruket på Dal samordnar den barnkultur som 
erbjuds i kommunal regi. Kulturbruket på Dal driver i samarbete med Kulturskolan 
verksamhet för äldre och för funktionshindrade.  

Ungdomshuset Stinsen bedriver kulturverksamhet, både kulturella aktiviteter där 
ungdomarna deltar som utövare och sådana där de är betraktare.  

Utöver detta förekommer kulturverksamhet i skolorna och inom Socialnämndens  
verksamheter.  
 
Uppföljning, planering  

Samtliga kulturella verksamheter som bedrivs i kommunal regi och de som tar emot 
ekonomiskt eller annat stöd från kommunen ska i sina verksamhetsplaner beakta de mål 
och strategier som anges i detta program. De ska även i sina årliga redovisningar berätta 
hur de har tillämpat de kommunala strategierna samt hur långt de har kommit i arbetet 
med de mål som anges.  

Detta uppdrag gäller särskilt de verksamheter som tillhör KulturMellerud, samt 
Kulturbruket på Dal och Dalslands Konstmuseum. 


