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Inledning
Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också
Mariestads kommun tagit fram en kulturplan för perioden 2015–2022. Planen
pekar ut riktningen för de olika kommunala kulturverksamheterna, men
förhoppningen är samtidigt att den även ska fungera som inspiration för
kommunens samtliga invånare. Därför har också denna folder, med en
sammanfattning av planens innehåll, tagits fram. Hela Kulturplan Mariestad 2015–
2022 hittar du på kommunens hemsida.

Värdegrund, syfte och mål
Kultur- och fritidsutskottet i Mariestads kommun har pekat ut den övergripande
kursen för kulturplanen genom följande sju värdeord: Tradition, Utmanande,
Hållbart, Tillväxt, Inspirerande, Gränslöst och Stolthet. Syftet med planen är att
stärka kulturen och att göra den synlig. Målet för det framtida kulturarbetet, så
som det formuleras i kulturplanen, är att tänja gränserna, att verka för mångfald
och att nå nya målgrupper, för att på så sätt aktivt bidra till ett hållbart samhälle.

Berättelsen Mariestad
Perspektivet ”dåtid, nutid och framtid” är centralt för kulturplanen. Man måste
veta varifrån man kommer för att kunna ta sig dit man vill. Mariestads kommun
har en spännande berättelse att bygga vidare på. Det är berättelsen om den
genuina småstaden, förvaltningsstaden, bruksorten, trädgårdsstaden, sjöstaden,
bo-staden, med ett kultiverat omland i en vacker och omväxlande miljö. Vissa
delar av berättelsen har levt vidare in i nutid, andra delar utgör en svunnen tid.
Utmaningen för framtiden blir att skapa en kreativ fortsättning på denna
berättelse och här har alla i kommunen, skola och omsorg, näringsliv och
föreningsliv, kulturinstitutioner och privatpersoner, viktiga roller att fylla.

Utvecklingsarbete utifrån vision, temaområden och
horisontellt perspektiv
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Kulturplanen tar avstamp i kommunens framtagna visionsplan: Vision Mariestad
2030. Utifrån denna vision har fyra temaområden valts ut: Natur- och kulturarv,
Konsten i samhället, Lärande och Mötesplatser. Dessutom lyfts ett horisontellt
perspektiv fram i planen, vilket ska prägla samtliga temaområden och alla
kommunala kulturverksamheter: Ungas skapande. Som en fördjupning kring det
horisontella perspektivet har en särskild barn- och ungdomskulturplan tagits fram.
Genom att ta tillvara de unga kommuninvånarnas idéer och kreativitet skapas helt
enkelt goda förutsättningar för att bygga vidare på berättelsen Mariestad och göra
den livaktig också i framtiden.

Kulturavdelningens verksamheter
Naturligtvis är den kommunala kulturavdelningen central både för dagens
kulturarbete och för det arbete som ska ske i framtiden. Kulturavdelningen består
i dagsläget av följande verksamheter: Mariestads Stadsbibliotek, Musikskolan i
Mariestad, Teatern, Vadsbo museum och Allmänkultur. På baksidan av denna
folder hittar du kontaktuppgifter till de olika kulturinstitutionerna. På kommunens
hemsida kan du också läsa mer om kulturavdelningens verksamheter. Här följer
några viktiga åtgärder för verksamheterna de kommande åren. En komplett
redovisning av dessa åtgärder finns listad i kulturplanen, som du också finner på
hemsidan.

Mariestads Stadsbibliotek
•

Hitta fler och nya vägar för att stödja läsandet, med störst fokus
på barn och unga.

•

Utveckla samarbetet mellan biblioteket och skolan.

•

Fokusera på yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald i
programverksamheten genom att bredda samarbetet med nya
aktörer och fortsätta det läsfrämjande och skapande arbetet i
alla led.

•

Utveckla arkivverksamheten genom att bland annat öka ungas
deltagande.

Musikskolan i Mariestad
•

Utöka samverkan med såväl musikföreningar som professionella
musikutövare.

Sida: 4 (7)

•

Utveckla och bredda musikskolan genom att bli mer
utforskande och experimentell.

•

Förbereda starten för en kulturskola.

•

Arbeta för ökad delaktighet och ökat inflytande.

Teatern
•

Utveckla skolteatern och visscenen genom att inte minst
engagera unga.

•

Skapa en ungdomsscen och en mediastudio.

•

Utveckla teatern till en mötesplats genom att få fler föreningar
och företag att hyra lokalen.

Vadsbo museum
•

Skapa ett lokalt museum i tiden.

•

Använda nya tekniker för att engagera unga.

•

Skapa relevanta utställningar och bli en öppen mötesplats.

•

Bli en självklar lärandeplats genom att inte minst ta hjälp av
professionella kulturaktörer.

Allmänkultur
•

Öka ungas deltagande genom att skapa nätverk.

•

Aktivt söka samverkan med andra kulturbärare, både ideella och
professionella.

•

Utveckla kommunens offentliga utsmyckning genom en aktiv
dialog med professionella konstnärer.
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Andra kulturbärare
En kommun av Mariestads storlek kan inte vara beroende av endast de
kommunala kulturverksamheterna. Ideella föreningar, studieförbund, det lokala
näringslivet och professionella kulturutövare är alla viktiga för att skapa ett
levande kulturliv i hela kommunen. Vad kommunen kan göra är att stimulera och
uppmuntra dessa aktörer och föra en ständig dialog med dem. Sammanslutningar
och nätverk som Kulturallians i Mariestad, Hantverkslaboratoriet samt de båda
handelsorganisationerna Handelsplats Mariestad och Mitt Mariestad underlättar
för en sådan dialog. Men alla kommuninvånare är välkomna att kontakta de
kommunala kulturverksamheterna. Vi är intresserade av Dina idéer. I kulturplanen
hittar du vilka insatsområden vi särskilt fokuserar på. Vi vill främja mångfald och
vi vill hitta fler kulturbärare i kommunen, gärna med nya kulturuttryck.

Mariestads kulturavdelning, mars 2016
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Kontaktuppgifter
Här är kontaktuppgifter till de kommunala kulturverksamheterna. Tveka inte att ta
kontakt med oss om du har några frågor eller idéer kring kommunens
kulturarbete.
Allmänkultur

Besöksadress:
Medborgarkontoret
Stadshuset
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad
Maria Henriksson, Kulturchef
Telefon: 0501 – 75 58 01
E-post: maria.henriksson@mariestad.se
Martin Henriksson, Kultursamordnare
Telefon: 0501 – 75 58 28
E-post: martin.hermansson@mariestad.se
Mariestads Stadsbibliotek

Ragnhild Brandstedt, Bibliotekschef
Telefon: 0501 – 75 58 04
E-post: ragnhild.brandstedt@mariestad.se
Musikskolan i Mariestad

Kajsa Stenberg Axelsson, Musikskolechef
Telefon: 0501 – 75 52 30
E-post: kajsa.axelsson@mariestad.se
Teatern

Magnus Nilsson, Teatersamordnare
Telefon: 0501 – 75 58 41
E-post: magnus.nilsson@mariestad.se
Vadsbo museum

Linda Svensson, Museichef
Telefon: 0501 – 75 58 30
E-post: linda.svensson@mariestad.se
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På Mariestads kommuns hemsida, www.mariestad.se, kan du förutom den
övergripande kulturplanen och barn- och ungdomskulturplanen även hitta
Varumärkesplattform Mariestad samt Vision Mariestad 2030.

