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Ystads kommuns vision
Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen
verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter. Attraktiva
och havsnära boenden i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den
lilla staden med de stora möjligheterna.

Varför kulturstrategi?
Kulturstrategin är Ystads kommuns kulturpolitiska dokument och är antagen av kommunfullmäktige.
Kulturstrategin beskriver vilken roll Ystad vill att kulturen ska spela för kommunens identitet och
profil. Den uttrycker vad kommunen ska satsa på och stå för de kommande åren avseende
kulturfrågor.

Omfattning
Kulturstrategin omfattar kommunens förvaltningar och bolag rörande frågor kring konst, kultur och
kulturarv, nedan kallat kultur, och anger en ambitionsnivå kring hur kultur införlivas i kommunens
arbete. Kulturstrategins intentioner nås genom insatser inom Ystads kommuns organisation och
genom samverkan med det fria kulturlivet, kulturföreningarna och andra organisationer. Dessa
inbjuds och uppmuntras att ställa sig bakom och arbeta efter kulturstrategins intentioner.

Inledning
I Ystads kommun finns ett rikt och levande kulturliv som det är lätt att vara stolt över. Invånarna visar
stort engagemang och kulturföreningarna skapar offentliga evenemang som lockar tusentals
besökare. En mångfald av konstnärer och kreativa entreprenörer lever och verkar i kommunen och
bidrar till den kreativa miljön. Kommunens många olika kulturhus är framgångsrika i att nå många
människor, hålla hög kvalitet och erbjuda ett brett utbud. Det rika kulturhistoriska arvet påminner
ständigt om vår historia. Kulturgarantin ger alla barn och unga möjlighet att uppleva, utforska och
uttrycka sig genom kultur i olika former.
Kulturstrategin belyser kulturens värde för Ystads kommun och pekar ut strategiska områden som
har särskild betydelse för att Ystad ska fortsätta utvecklas som en kommun med stark kulturidentitet
och attraktionskraft.

Strategier
Kulturen i Ystads kommun
-

i humanismens och demokratins tjänst

Kulturen i Ystads kommun vilar på övertygelsen om allas lika värde och uppfattningen om att kultur
påverkar utvecklingen av människor, samhälle och demokrati. Genom kultur kan vi få olika och
fördjupade perspektiv på oss själva och omvärlden.
Kulturen i Ystads kommun ska verka aktivt för ett humanistiskt och demokratiskt samhälle genom att
ställa frågor, väcka känslor, bidra med kunskap och utmana invanda normer och mönster. Den ska
sätta vår fantasi i rörelse och skapa glädje, kreativitet och gemenskap.

-

en viktig del av kommunens identitet, attraktivitet och utveckling

I Ystads kommun finns ett rikt och varierat kulturliv och en välbevarad historisk kulturmiljö.
Människor möter och bidrar till ett lokalt, nationellt och internationellt kulturutbud. Detta ger
förutsättningar för upplevelser och möten som gör kommunen spännande att leva i, besöka och
attraktiv att bjuda in till. Invånarnas stora engagemang i kulturlivet gör att kulturen har stark
förankring.
För att bidra till kommunens tillväxt, utveckling och attraktivitet ska Ystads kommun skapa
förutsättningar för att kulturlivet ska värnas och utvecklas. Det sprudlande kulturlivet ska synliggöras
och kommuniceras så att det blir lätt att upptäcka och ta del av. Ett progressivt och professionellt
arbetssätt ska känneteckna kulturverksamheterna. Aktuell forskning och digitaliseringsmöjligheter
ska vara en naturlig del av utvecklingen.

-

för alla

I Ystads kommun har människor goda möjligheter att möta och bidra till olika kulturyttringar. Det
varierade kulturutbudet rymmer både det breda och det smala och öppnar upp för skapande och
deltagande på egna villkor.
Kulturutbudet ska möjliggöra möten och gemensamma upplevelser för människor i alla åldrar och
med varierande förutsättningar. Barns och ungas rätt till kultur prioriteras. Tillgängligheten till kultur
ska vara god även på landsbygden. Kulturverksamheterna ska vara tillgängliga och öppna och sträva
efter att locka både nya och återkommande besökare.

-

en investering i människor och miljöer

De resurser som investeras i kultur gynnar kommunens utveckling och bidrar till tillväxt. Kultur har
också en positiv inverkan på människors hälsa och livskvalitet. Människan har ett grundläggande
behov av att uttrycka sig i olika former, att dela det med andra och ta del av andras uttryck. När
kulturen är närvarande i den offentliga miljön stärks kommunens identitet och plats ges för
gemensamma upplevelser.
Kommunen ska tillhandahålla en struktur i form av resurser och infrastruktur som stödjer befintliga
och nya kulturaktiviteter. Kulturhistoriska miljöer och kulturarv ska värnas och lyftas fram.
Kulturen ska vara med tidigt i utvecklingsprocesser och bidra till stads- och landsbygdsutveckling.
Ystads kommun står inför flera stora utvecklingsprojekt med potential att bli levande och dynamiska
områden i Ystad. Kultur i nya miljöer kan visa vägen till spännande möjligheter.

-

Tillsammans skapar vi utveckling

Samverkan behövs för att klara samhällets framtida utmaningar. När olika kompetenser,
erfarenheter och drivkrafter möts skapas förutsättningar för utveckling. Att arbeta tillsammans
inspirerar också till nya gemensamma projekt.
Samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag skapar värden som annars inte uppstår.
Kultur för äldre, förskolornas och bibliotekens samarbete kring att läsa och berätta, konstnärlig
gestaltning i den offentliga miljön och kultur som verktyg i utvecklingsprocesser är exempel på
samverkansområden och ännu fler behövs. Arrangemang och utvecklingsprojekt som sker i
samarbete mellan kulturverksamheter och näringsliv gynnar alla inblandade.
Ystads kommuns rika kulturliv ska ytterligare utvecklas genom att kommunen och fria kulturaktörer
samverkar, både strategiskt och operativt. Lättillgängliga miljöer ska skapas för att underlätta samtal,
möten och gemensamma upplevelser.

