Den kulturpolitiska programförklaringen utgör
grunddokumentet för ett fortsatt arbete där de
politiska nämnderna ska fastställa tillämpningen
inom respektive nämnds ansvarsområde. En uppföljning av detta görs av Kulturnämnden i samband med bokslutet varje år.
Kulturnämnden är en ﬁnansieringsnämnd, vilket
innebär att nämnden ska fastställa mål för kulturverksamheten i Nacka kommun, hur den ska
ﬁnansieras samt följa upp och utvärdera den kulturverksamhet som utförs. Hur det dagliga arbetet
organiseras ligger däremot på de verksamhetsansvariga.
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Kulturpolitisk
programförklaring

Avsikten med den kulturpolitiska programförklaringen är att den ska bidra till att ett kulturellt
perspektiv läggs på samtliga verksamheter i kommunen. Kulturella hänsyn ska till exempel tas
inom såväl teknisk produktion som äldreomsorg
och utbildning.
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Ett enhälligt kommunfullmäktige har antagit den
kulturpolitiska programförklaringen för Nacka
kommun.

Kulturpolitisk programförklaring för Nacka kommun
Med kultur menar vi:
• Värderingar, traditioner, livsmönster, möten och
en drivkraft för samhället.
• Uttryck i ﬁlm och media, ord, bild och form,
teater, dans och musik.

Kulturpolitiken i Nacka ska ha fem fokus:
• Nackabornas lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt välja kulturella
aktiviteter.
• En kreativ och god inre och yttre livsmiljö.
• Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med
möjlighet till möten mellan professionella kulturutövare och nackabor.
• Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya
målgrupper och öka tillgängligheten till kultur.
• Kulturarven.

Kulturen har stor betydelse för den
personliga utvecklingen
Därför ska:
• kulturyttringar främjas som berikar, stimulerar och
speglar den enskildes tankar och fantasi,
• kulturen för barn och unga prioriteras som en investering i livskvalitet för kommande generationer
och som en grund för ett meningsfullt liv,
• stödet till tonåringars olika kulturyttringar ges
friare former och anpassas för snabba förändringar,
• det beaktas i framtida satsningar att de äldres antal
ökar.

• kulturpolitiken inriktas på barns och ungdomars
förmåga att uttrycka sig via ﬁlm och media, ord,
bild och form, teater, dans och musik,
• IT-utvecklingen användas som ett medel för att
utveckla kulturens uttrycksformer,
• gammal tradition bevaras och levandegöras över
generationsgränserna,
• kulturarbetet ta vara på olika kulturers impulser,
kunskaper och kulturarv.

Kulturen har en central roll i demokratiutvecklingen
Därför ska:
• yttrandefriheten värnas och reella förutsättningar
skapas för att alla ska kunna använda den,
• öppna arenor för dialog, debatt och kunskapsutbyte
skapas såväl centralt som lokalt i kommunen,
• mediernas roll i kulturarbetet förstärkas.

Kulturen är viktig för kunskapsutvecklingen
Därför ska:
• kulturen integreras i pedagogiken och genomsyra
all undervisning,
• kulturens roll i kunskapssamhället utvecklas,
• samverkan ske mellan kulturarrangörer och utbildningssamordnare,
• även kulturen ges förutsättning för ett livslångt
lärande.

Kulturen är en drivkraft i samhällsutvecklingen
Därför ska:
• samverkan utvecklas med lokala kulturföreningar,
bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga
fria utövare,
• samhällsplaneringen präglas av en helhetssyn där
de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna
beaktas,

» Kulturen för barn och unga prioriteras
som en investering i livskvalitet
för kommande generationer
och som en grund för ett meningsfullt liv «

