
 KULTURPLAN 1

KULTURPLAN 2018–2025
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN



2 KULTURPLAN
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Omslag från vänster till höger:
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Karlstads teater. Foto: Erik Mårtensson.
UKM, ung kultur möts. Foto: Vilma Stockvall.

Ett dynamiskt och 
framåtsträvande kulturliv 
skapar en intressant plats 

att leva och bo på. Ett 
öppet och tillgängligt 

kulturliv bidrar till öppenhet 
och social hållbarhet genom 
att skapa mötesplatser för 

människor med olika 
bakgrund och erfarenheter. 
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Karlstads kommun strävar mot visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Utmaningen är att skapa 
en attraktiv livsmiljö samtidigt som kommunen växer. Kultur- och fritidsförvaltningens kulturplan 
står inte ensam, utan är en del av det stora arbete som bedrivs för att utveckla Karlstad till en 
attraktiv kommun som växer på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Ett dynamiskt och framåtsträvande kulturliv skapar en intressant plats att leva och bo på. Ett 
öppet och tillgängligt kulturliv bidrar till öppenhet och social hållbarhet genom att skapa mötes- 
platser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. Kulturen ökar livskvaliteten för 
Karlstadsborna och kan hjälpa Karlstad att växa genom att locka nya besökare och invånare till 
kommunen.

Denna kulturplan visar kultur- och fritidsförvaltningens viljeriktning och vad som behöver 
prioriteras för att förvaltningens arbete ska bidra till att uppfylla visionen om ”Livskvalitet  
Karlstad 100 000.”

UTGÅNGSPUNKTER
Kulturplanen tar sin utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, Värmlands kulturplan 
2017–2020 samt Karlstads kommuns strategiska plan. 

NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Målen för den nationella kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet  
och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

PLANENS SYFTE
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VÄRMLANDS KULTURPLAN 2017–2020

År 2011 sjösattes Kultursamverkansmodellen i syfte att föra kulturpolitiken närmare medborgarna 
och skapa ett större utrymme för regionala prioriteringar och variationer. De regioner som ingår  
i modellen ska i samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare ta fram en regional 
kulturplan som ligger till grund för Kulturrådets beslut om fördelning av statsbidrag. Statsbidraget 
ges sedan som ett samlat anslag till respektive region och landsting att fördela i enlighet med de 
prioriteringar som beslutats i kulturplanen. 

Värmland anslöt sig till samverkansmodellen år 2013 och de utvecklingsområden som pekas ut  
i denna kulturplan ligger i linje med de regionala prioriteringar som lyfts i Värmlands kulturplan 
2017–2020. Den regionala kulturplanen uttrycker att Region Värmland tillsammans med  
kommunerna och staten ska vara garanter för gemensamma utvecklingsresurser och en väl  
fungerande kulturell infrastruktur som:

• bidrar till ett breddat deltagande i kulturlivet,

• ger länets invånare tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet,

• främjar och utvecklar kulturlivet,

• bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse,

• tillgängliggör och utvecklar kulturarvet,

• bidrar till regional utveckling och tillväxt,

• särskilt utvecklar kultur för, med och av barn och unga.
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Karlstads kommuns vision, ”Livskvalitet Karlstad 100 000”, visar riktningen för kommunens utveckling: framåt och 
uppåt. Visionen är både större och mänskligare än bara en siffra. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt 
som kommunen växer. 

Den strategiska planen hjälper Karlstads kommun att arbeta i visionens riktning och består av fyra prioriterade  
målområden. Inom varje målområde finns ett antal koncernövergripande mål. Kulturen kan framför allt bidra till målupp-
fyllelsen inom målområdet “En kommun för alla”.

KARLSTADS KOMMUNS STRATEGISKA PLAN 

EN KOMMUN FÖR ALLA

MÅLOMRÅDE STRATEGISK PLAN
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Karlstadsborna ska ha ett liv 
fritt från diskriminering

Tillgängligheten och 
möjligheten till delaktighet 

ska vara god

Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt 

centrum

Karlstadsborna ska trivas 
och vara stolta över sin 

kommun

Karlstad ska vara bland de 
bästa besöksmålen i Sverige
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1. Ett inkluderande kulturliv
Kulturen ska kännas levande 

och närvarande i alla 
kommuninvånares vardag 

oavsett kön, köns- 
överskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan tros- 

uppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, ålder 
och socioekonomisk status

2. Kultur för, med  
och av barn och unga 

Alla barn och unga upp till  
20 år ska ha möjlighet att 

uppleva, utöva och  
upptäcka kultur

3. Stöd till civilsamhället
Civilsamhällets aktörer ska 
ha goda förutsättningar för 

att kunna bedriva sin 
verksamhet och på så sätt 
bibehålla och utveckla ett 

brett kulturutbud i Karlstads 
kommun

4. Professionella  
kulturskapare

Karlstad ska vara en 
attraktiv kommun för 
professionella kultur-

skapare att leva och verka i

5. Kreativ samverkan
Karlstads kommun ska 

initiera och delta i samar-
beten med andra aktörer och 

samverka internt inom 
koncernen för att utveckla 

kulturen

6. Kulturens offentliga rum
 Alla kommunens invånare 

ska ha god tillgång till 
attraktiva och stimulerande 

miljöer som lockar till 
kulturupplevelser och främjar 

kreativitet

7. Besöksnäring  
och underhållning

Hållbara kulturupplevelser 
och underhållning inom 

kulturområdet ska stärka 
Karlstad som besöksmål och 
bidra till ökad livskvalitet för 

Karlstadsborna

Figur 1. Kulturplanens förhållande till Karlstads kommuns strategiska plan. Kulturplanen utgår främst 
från målområdet En kommun för alla men kan även bidra till måluppfyllelsen i övriga tre målområden; 
En kunskaps- och tillväxtkommun, En miljösmart kommun samt En attraktiv arbetsgivare.
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STYRDOKUMENT

• Biblioteksplan för Karlstads kommun 2017–2020.

• Mål för kommunens jämställdhetsarbete, Karlstads kommun.

• Internationell plan, Karlstads kommun.

• Kulturpolitiskt positionspapper, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

• FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

UTREDNINGAR

Kultur i Karlstads kommun
Våren 2017 genomförde en grupp studenter vid Karlstads Universitet på uppdrag från kultur-  
och fritidsförvaltningen en kartläggning av kulturutbudet i Karlstad. Syftet var att identifiera  
vad som saknas och behöver utvecklas i kommunens kulturliv samt vilka behov som finns hos 
kulturföreningar och studieförbund. 

Utredningen baserades främst på enkätundersökningar riktade till kulturföreningar, 
studieförbund och kommuninvånare. 

Kulturhusutredningen (fas 1)
Under 2016 genomfördes som en del i kulturhusutredningen en medborgardialog kring  
önskemålen för ett framtida kulturhus i Karlstads kommun. Dialogen innefattade ett Open  
Space-forum med det aktiva kulturlivet (kulturföreningar, kulturutövare, kulturinstitutioner, 
politiker, tjänstepersoner och studieförbund), fokusgrupper (barn, ungdomar, hbtq-personer, 
personer med funktions-nedsättning och personer med invandrarbakgrund) samt en enkät- 
undersökning riktad till kommunens invånare. Resultaten från dialogen gav en bra och samlad  
bild av kommuninvånarnas önskemål och idéer inom kulturområdet. 

Båda rapporterna visar på att ekonomifrågor och bristen på lokaler är de största utmaningarna 
för kulturlivet i dag. 

ÖVRIGA DOKUMENT



Tillsammans med 
dagens nyskapande 
kulturuttryck och 

kulturella mångfald 
spelar det lokala 

kulturarvet en viktig roll 
i att forma Karlstads 
kulturella identitet.
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Kultur, som ingår i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, är en frivillig uppgift för Sveriges 
kommuner vilket regleras i kommunallagen. Kommunerna är alltså självbestämmande när det gäller 
utformningen av den lokala kulturpolitiken, med undantag för biblioteksverksamheten som regleras 
i bibliotekslagen (SFS 2013:801) samt arkivverksamheten som regleras i arkivlagen (SFS 1990:782).  
Inom det offentliga kulturarbetet är det viktigt att skilja på kultur och kulturpolitik. Kulturpolitik 
handlar om den roll statliga, regionala och lokala organ har för att fördela medel, stötta produktion 
och formulera mål och prioriteringar för kulturområdet. Kulturpolitiken sätter på så sätt ramarna 
för hur offentliga medel används, men ska inte vara involverad i beslut som rör det konstnärliga 
innehållet. Detta förhållande brukar kallas principen om armlängds avstånd (SKL 2015). Principen 
ska ses som en garant för konstnärlig frihet och är en förutsättning för det kulturpolitiska målet att 
kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för 
kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla 
Karlstadsbor. Det innefattar att stötta och skapa goda förutsättningar för kommunens kulturliv 
utifrån de tre perspektiven se, göra och visa. Se innebär att det fi nns ett brett utbud av kultur att 
ta del av, göra att det fi nns möjligheter att själv skapa kultur och visa att det fi nns forum för att visa 
upp det man har skapat. Förvaltningen ansvarar också för utvecklingen av besöksanledningar inom 
kulturområdet och är med som stöd vid genomförandet av kulturarrangemang och evenemang där 
kommunen är part eller intressent.  

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS 
ROLL OCH UPPDRAG
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PERSPEKTIV PÅ KULTUR

I Framtidskommissionens rapport “Är framtiden kulturens re-renässans?” (2012) framhålls att 
kulturens roll i samhället blir allt viktigare. Kulturens positiva effekter är mångfacetterade och går 
att hitta inom en mängd samhällssektorer såsom ekonomisk tillväxt, hälso- och sjukvård, social 
sammanhållning, stadsutveckling och besöksnäring. Denna syn på kultur benämns ofta  
aspektpolitik och har i samband med globaliseringen och kunskapsekonomins framväxt blivit allt 
mer uppmärksammad inom både forskning och policyutveckling Ett tydligt uttryck för den 
aspektpolitiska utvecklingen på kulturområdet är de kulturella och kreativa näringarnas växande 
ekonomiska betydelse. Den omfattande studien “The Economy of Culture in Europe” publicerades år 
2006 och väckte stor uppmärksamhet på europeisk nivå då den bland annat visade att de kulturella 
och kreativa näringarnas omsättning översteg den europeiska bilindustrins (KEA 2006). 

Kulturens värde för både individ och samhälle kommer också till uttryck i EU:s  
rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006). Kulturell medvetenhet och 
kulturella uttrycksformer är en av åtta nyckelkompetenser för personlig utveckling, aktivt  
medborgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle. Det 
innefattar bland annat förmågan att uppskatta och njuta av konstnärliga verk och föreställningar,  
att skapa konstnärliga uttryck utifrån den egna förmågan och att kunna relatera de egna åsikterna  
i fråga om kreativa uttryck till andras åsikter. 

Att kulturens värde har höjts genom ett större fokus på aspektpolitik är på många sätt en positiv 
utveckling som öppnar upp möjligheter att frigöra kulturens fulla kraft. Samtidigt får kulturens 
kärna aldrig glömmas bort; det konstnärliga uttrycket är ett mål i sig som inte bara skapas för att 
tillföra något till andra områden (KLYS 2014). Kulturekonomen David Throsby (2001) illustrerar  
i sin modell ”concentric circles model” hur de kulturella och kreativa näringarna hela tiden utgår 
ifrån och förhåller sig till den konstnärliga kärnan:

ÖVRIG EKONOMI

KR
EA

TIV

A N
ÄRINGAR OCH AKTIVITETER

KU
LT

URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG
KÄRNA

Figur 2. Enligt kulturekonomen David Throsby 
(2001) kretsar de kulturella och kreativa  
näringarna kring en konstnärlig kärna som 
består av konsten och konstnärerna. Därefter 
följer ett antal koncentriska ringar som 
representerar kulturella och kreativa näringar 
samt ekonomin i stort. Ju längre bort från 
kärnan man kommer, desto mer kommersiell 
blir branschen som representeras. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen vill i sitt arbete ta tillvara de positiva effekter som kulturen kan 
erbjuda andra samhällssektorer och i denna kulturplan lyfts bland annat kulturens roll inom 
besöksnäring och integration. Samtidigt är kultur- och fritidsförvaltningen mån om att värna 
kulturens egenvärde genom att prioritera utvecklingen av en kulturell infrastruktur som skapar 
goda förutsättningar för både professionellt skapande och amatörkultur. Kultur måste i första hand 
få skapas och fi nnas i sin egen rätt, först därefter kan den komma till nytta i ett vidare 
samhällsperspektiv.

Skaparverkstan. Foto: Linn Malmén.
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Det finns en starkt 
växande rörelse bland 

unga för att skapa  
sina egna kulturella 

sammanhang. Detta är 
en utveckling som tack 

vare digitaliseringen 
troligen kommer öka i 

framtiden. 
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PLANENS UTVECKLINGSOMRÅDEN

Planen är uppdelad i sju utvecklingsområden som behöver beaktas för att kultur- och fritids- 
förvaltningens arbete ska bidra till visionen “Livskvalitet Karlstad 100 000”. Inom varje  
utvecklingsområde finns ett långsiktigt mål som beskriver vad utvecklingsarbetet ska sträva mot. 
Till varje långsiktigt mål är ett antal delmål knutna som ska leda till att det långsiktiga målet 
uppnås. 

De aktiviteter som ska leda kultur-och fritidsförvaltningens arbete mot målen tas fram i de 
årliga budget- och verksamhetsplanerna. 

Utvecklingsområden:

• Ett inkluderande kulturliv. 

• Kultur för, med och av barn och unga.

• Stöd till civilsamhället.

• Professionella kulturskapare.

• Kreativ samverkan.

• Kulturens offentliga rum.

• Besöksnäring och underhållning.

 
Det är viktigt att ha i åtanke att de olika utvecklingsområdena samspelar med och i vissa fall även 
överlappar varandra. Ett öppet och tillgängligt kulturliv för alla invånare förutsätter exempelvis en 
väl fungerande kulturell infrastruktur som skapar goda villkor för såväl professionella kulturskapare 
som civilsamhällets aktörer. 
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UTVECKLINGSOMRÅDE 1 
ETT INKLUDERANDE KULTURLIV

Alla människors tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och spelar en central roll för både 
människans, demokratins och samhällets utveckling. Men deltagande i kulturlivet är inte en 
självklarhet för alla. Myndigheten för kulturanalys beskriver i rapporten ”Samhällstrender och 
kulturvanor: en omvärldsanalys” (2015) att Sverige utvecklas mot ett allt mer heterogent samhälle. 
Processer som urbanisering, ökade inkomstklyftor, migrationsströmmar och en större andel äldre i 
befolkningen leder till större skillnader i livsvillkor både mellan människor som bor på olika platser 
och mellan människor i samma stad eller kommun – skillnader som också påverkar vem som får ta 
del av kulturen. En stor utmaning för kulturpolitiken handlar därför om att skapa förutsättningar 
för ett jämlikt och breddat kulturdeltagande där alla invånare, oavsett livssituation, ges möjligheter 
att uppleva, upptäcka och utöva kultur. 

För att vara en kommun för alla, fri från diskriminering och med god tillgänglighet och 
möjlighet till delaktighet, ska kultur- och fritidsförvaltningen arbeta mot målet att kulturen känns 
levande och närvarande i alla kommuninvånares vardag.  Kultur- och fritidsförvaltningens 
satsningar och prioriteringar inom kulturområdet ska ha ett inkluderande perspektiv. Öppenhet, 
tillgänglighet, jämställdhet och mångfald genomsyrar hela kulturplanen men lyfts särskilt fram 
under detta utvecklingsområde. 

En verksamhet som har en särskilt viktig roll för att tillgängliggöra kulturen är kommunens 
folkbibliotek . Genom tillgången till litteratur, musik och film tillsammans med 
programverksamhet erbjuder folkbiblioteken ett brett kulturutbud som är tillgängligt för alla.  I 
bibliotekensplanen för Karlstads kommun anges också att folkbibliotekens tjänster och utbud ska 
präglas av kvalitet och mångfald anpassat för användarnas olika behov och att alla ska ha möjlighet 
att avgiftsfritt ta del av bibliotekens tjänster och utbud. 

Stadsbiblioteket är en etablerad kulturell mötesplats i centrala Karlstad och de åtta 
närbiblioteken har en viktig roll som mindre kulturarenor i kommunens ytterområden.  Vid tiden 
för kulturplanens framtagande finns ett meröppet närbibliotek i Skåre. Meröppet innebär att det 
finns möjlighet att låna böcker, studera eller använda biblioteket som mötesplatser även när 
bibliotekspersonal inte finns på plats, exempelvis under kvällar och helger. Genom att utveckla 
närbibliotekens verksamhet och arbeta för att fler ska kunna hållas meröppna kan den kulturella 
tillgängligheten stärkas ytterligare.

INTEGRATION OCH MÅNGFALD
Värmlands kulturplan slår fast att en stor utmaning för hela kulturlivet är att utveckla former och 
metoder för hur kulturen kan bidra till integration i samhället. I en tid då många människor söker 
en fristad i Sverige har kulturen potentialen att föra människor samman över språkbarriärer och 
bidra till ömsesidig förståelse. På lokal nivå har folkbiblioteken och civilsamhällets aktörer,  
exempelvis föreningar och studieförbund, en viktig roll när det gäller att skapa mötesplatser för  
både nya och gamla kommuninvånare (stöd till civilsamhället lyfts vidare under utvecklingsområde 
3). Kultur- och fritidsförvaltningen ska också se kommunens mångfald som en chans till att 
utveckla kulturlivet genom interkulturella möten och nya kulturella uttryck. 

PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning framhåller att 
alla människor har rätt att ta del av kulturlivet, oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva 

Vi använder ordet funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens rekommendation. 
Deras definition är: en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
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funktioner en person har. Människor med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp, utan 
varje individ har sina egna förutsättningar och behov.  Utifrån detta ska kultur- och fritids-
förvaltningen arbeta för att öka den kulturella tillgängligheten ur ett brett perspektiv. Hur lokaler 
och anläggningar kan tillgängliggöras, genom exempelvis digitala lösningar, är en viktig 
framtidsfråga. 

JÄMSTÄLLDHET OCH HBTQ
Ett mer jämställt kulturliv bidrar både till ett breddat kulturdeltagande och till ökad kvalité och 
mångfald genom att fler erfarenheter och berättelser presenteras (Kulturrådet 2017a). 

Karlstads kommuns verksamhet har som mål att vara en av landets mest jämställda. Kommunen 
arbetar därför med jämställdhetsintegrering och har undertecknat den europeiska deklarationen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Det innebär 
bland annat att kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att i möjligaste mån se till att kultur-
anläggningar och verksamheter tillhandahålls och är tillgängliga på samma villkor för alla oavsett 
könsidentitet. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också uppmuntra konstnärer och kultur-
föreningar att främja kulturaktiviteter som utmanar könsstereotyper. 

Regeringen antog 2014 ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck” där kulturen pekas ut som ett av sex fokusområden. I strategin lyfts 
kulturens goda möjligheter att synliggöra hbtq-relaterade frågor och utmana normer som begränsar 
människor till exempel med avseende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kultur- 
och fritidsförvaltningen bedriver idag ett aktivt och synligt hbtq-arbete som också ska prägla arbetet 
inom kulturområdet. 

SENIORER
Det ska vara positivt att åldras i Karlstad. Andelen äldre i befolkningen ökar och det är därför 
viktigt att satsa på förebyggande insatser och skapa förutsättningar för att äldre ska kunna bibehålla 
en god livskvalitet så länge som möjligt. Bra sociala relationer och upplevd meningsfullhet är två 
viktiga bestämningsfaktorer för äldres hälsa som kulturell aktivitet kan bidra till (Statens  
folkhälsoinstitut 2009). 

SOCIOEKONOMISKA FAKTORER
Tidigare undersökningar visar på stora skillnader i kulturvanor ur ett socioekonomiskt perspektiv 
och den senaste lägesrapporten från Myndigheten för kulturanalys (2017a) fastslår att kulturvanor 
fortfarande är starkt socialt strukturerade. I rapporten “Värmlänningars kulturvanor” (Starrin 2016) 
bekräftas skillnaderna i kulturdeltagande baserat på socioekonomiska faktorer; högutbildade, högre 
tjänstepersoner och höginkomsttagare är mer aktiva än lågutbildade, arbetare och  
låginkomsttagare.

För att främja ett mer jämlikt kulturdeltagande är det viktigt att kultur-och fritidsförvaltningen 
verkar utjämnande. 

KRANSORTER OCH LANDSBYGD
I utredningen ”Kultur i Karlstads kommun” (2017), där både kulturföreningar och  
kommuninvånare fick möjlighet att tycka till om kulturutbudet i Karlstad, önskade många svarande 
en större geografisk spridning av kultur inom kommunen. För att öka den kulturella delaktigheten 
är det därför viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen främjar ett aktivt kulturliv på landsbygden 
och i kransorterna. 
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DIGITALISERING 
Den snabbt ökande digitaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen och den förändrar också 
hur människor skapar, sprider och tar del av kultur. Kulturrådet lyfter i sin rapport ”Ökad 
digitalisering av offentligt fi nansierad kultur i Sverige” (2016) att digitaliseringen kan bidra till ett 
mer jämlikt kulturdeltagande. Ett digitalt utbud och digitala sändningar av kultur kan överbrygga 
geografi ska avstånd samtidigt som olika digitala stöd, exempelvis textöversättning och syntolkning, 
kan öka tillgängligheten till den kultur som främst konsumeras i fysiska miljöer. Dessutom kan nya 
målgrupper och en bredare publik nås genom olika digitala kanaler.  

LÅNGSIKTIGT MÅL
Kulturen ska kännas levande och närvarande i alla kommuninvånares vardag oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk status.

Delmål

• Folkbiblioteken ska erbjuda och tillgängliggöra ett brett utbud av kulturupplevelser 
för alla kommuninvånare.

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska främja ett aktivt kulturliv på landsbygden 
och i kransorterna. 

• Kulturens förmåga att fungera som integrationsarena ska främjas och utvecklas.

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska främja kulturaktiviteter och uttryck som utmanar 
könsstereotyper och normer kring sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

• Digitala lösningar ska bidra till ett mer inkluderande kulturliv.  

Teknik drop-in Karlstads stadsbibliotek. Foto: Linn Malmén.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 2 
KULTUR FÖR, MED OCH AV BARN OCH UNGA

Barn och unga avser i denna kulturplan åldersgruppen 0–20 år. Ur ett barnrättsperspektiv är alla under 18 år barn och 
Karlstads kommuns stödsystem för barn- och ungdomskulturverksamhet riktas främst mot åldersgruppen 0–20 år.

Med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention är barn och ungas rätt till att delta i det kulturella och 
konstnärliga livet ett särskilt prioriterat område i den nationella och regionala kulturpolitiken. 

Att tidigt i livet få chansen att själv skapa och ta del av andras skapande ökar vår förståelse av 
oss själva och vår omvärld, vilket är avgörande för både individens och samhällets utveckling. I 
SKL:s kulturpolitiska positionspapper (2015) fastslås att kulturens potential som en positiv faktor för 
ungas etablering i samhället är underutnyttjad. Kulturutövande kan hjälpa unga att utveckla fler 
kunskaper och förmågor, stärka självtilliten och bygga starka sociala nätverk – faktorer som  
förbättrar förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap, studier och egenförsörjning. 

Myndigheten för kulturanalys presenterade hösten 2017 resultatet från sin första undersökning 
om barns och ungas kulturvanor på fritiden. Den rikstäckande undersökningen omfattade barn och 
unga i årskurserna 5 och 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet visade sammanfattningsvis på 
ett högt kulturdeltagande, även om det varierar för olika kulturaktiviteter. Flickor är generellt sett 
mer aktiva i kulturaktiviteter än pojkar, och den yngre årskursen mer aktiv än de äldre. Föräldrarnas 
utbildningslängd visade sig ha en genomgående påverkan på barn och ungas kulturella aktivitet; de 
med föräldrar med eftergymnasial utbildning är mer aktiva eller lika aktiva som de med föräldrar 
med förgymnasial/ gymnasial utbildning (Myndigheten för kulturanalys 2017b). 

I den strategiska planens målområde ”En kommun för alla” betonas särskilt att Karlstad ska vara 
en barnvänlig kommun där barnen ska vara delaktiga i att skapa en kommun där de trivs och mår 
bra. Kommunen har också ett särskilt ansvar för att alla barn och ungdomar får del av kulturella 
upplevelser. Barn och ungas förutsättningar för att ta del av kultur skiljer sig åt beroende på bland 
annat ålder, bostadsort och familjens sociala och ekonomiska situation. Det är viktigt att kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar aktivt för att utjämna dessa skillnader. 

BARN OCH UNGDOMARS PERSPEKTIV
Det är viktigt att göra en tydlig distinktion mellan barn- och ungdomsperspektiv och barn och 
ungdomars perspektiv. I den statliga Kulturutredningen (SOU 2009:16) definieras begreppet 
barn- och ungdomskultur som kultur för, med och av barn och unga, och det slås fast att barnets 
behov ska stå i centrum för de insatser som görs för att främja barn- och ungdomskulturen. I linje 
med vad som uttrycks i Värmlands kulturplan ska även kultur- och fritidsförvaltningen sträva efter 
att öka barn och ungas inflytande och delaktighet i kulturlivet och skapa möjligheter till eget 
skapande och egna kulturuttryck

NYA ORGANISATIONSFORMER OCH KULTURUTTRYCK
Kulturen förändras i takt med samhällsutvecklingen och många nya organisationsformer och 
kulturuttryck utvecklas hos framför allt den yngre delen av befolkningen. Medan föreningslivet i 
stort tappar medlemmar så finns en starkt växande rörelse bland unga för att skapa sina egna 
kulturella sammanhang. Detta är en utveckling som tack vare digitaliseringen troligen kommer öka 
i framtiden. Den digitala utvecklingen leder också till att barn och unga i allt högre grad själva blir 
kreatörer och kulturproducenter, exempelvis genom att lägga upp egenproducerat innehåll som 
musik, bilder, filmer eller texter på Internet (Myndigheten för kulturanalys 2015).  

Förutom nya sätt att organisera sig så utvecklas också nya kulturuttryck hos barn och unga. 
I kulturvaneundersökningen för barn och unga utgick Myndigheten för kulturanalys (2017b) från  
ett bredare kulturbegrepp som bland annat innefattade kulturaktiviteter via medier, där man inte 
upplever kultur ”live” utan istället använder tekniska plattformar för att ta del av exempelvis musik, 
film eller scenkonst. 
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I kulturhusutredningens medborgardialog (2016) lyfte de unga deltagarna att det var mycket viktigt 
att inkludera ny teknik och nya kulturuttryck – såsom spelkultur, graffi ti, nya musik- och dansstilar 
samt nya fi lmaktiviteter – i ett framtida kulturhus. Karlstads Ungdomsfullmäktige  framhöll också 
spelkultur som en av de populäraste kulturformerna och det fi nns ett intresse av 
att i samverkan med kommunen anordna LAN-event där även andra spelformer kan inkluderas. 

Det är mot denna bakgrund viktigt att kultur-och fritidsförvaltningen följer utvecklingen och 
ser över arbetssätt och stödsystem för att kunna tillvarata och uppmuntra barn och ungas kultur-
engagemang.

MÖTESPLATSER FÖR BARN OCH UNGA
Förändrade organisationsformer och nya kulturuttryck skapar nya behov vad gäller kulturella 
mötesplatser. I framtagandet av Värmlands kulturplan efterfrågades fl er mötesplatser för unga än de 
traditionella, såväl platsbundna som rörliga. Här behöver kultur-och fritidsförvaltningen lyssna till 
barn och ungas önskemål för att både hitta nya mötesplatser och utveckla de som fi nns redan idag. 
Framför allt är folkbiblioteken, parklekarna och fritidsgårdarna viktiga arenor för att ge barn och 
unga chansen att uppleva, utöva, och upptäcka kultur på fritiden. 

Karlstads Ungdomsfullmäktige lyfte också fram behovet av att tillgängliggöra fl er kommunala 
lokaler för kulturaktiviteter, bland annat fanns en önskan om fl er teaterscener och utställningslokaler 
för unga konstnärer (lokalfrågan berörs vidare under utvecklingsområde 3). 

LÅNGSIKTIGT MÅL
Alla barn och unga upp till 20 år ska ha möjlighet att se, göra och visa kultur. 

Delmål
• Barn och unga ska vara delaktiga och ha infl ytande i Karlstads kulturliv. 

• Andelen barn och unga som står utanför kulturlivet på grund av ekonomiska skäl ska minska. 

• De kommunala stödsystemen för barn- och ungdomskultur ska ta tillvara och uppmuntra barn 
och ungas engagemang.  

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska stärka unga arrangörer inom kulturområdet. 

• Folkbibliotek och fritidsgårdar ska erbjuda och tillgängliggöra kulturupplevelser för alla barn 
och unga.

Pyssel i bokbinderiet, Arkivcentrum.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 3 
STÖD TILL CIVILSAMHÄLLET

Civilsamhället kan definieras som den del av det offentliga livet som inte utgörs av stat, kommun, 
landsting eller vinstdrivande företag. En gemensam utgångspunkt är att det baseras på människors 
frivilliga bidrag i form av engagemang, arbete och pengar, det vill säga varken på ekonomiska 
vinstintressen eller offentliga påbud. Inom kultursektorn har det civila samhället tidigare främst 
avsett kulturföreningar, studieförbund och folkhögskolor. Dessa är fortfarande de mest centrala 
aktörerna, men civilsamhället har på senare tid även kommit att inrymma fler informella nätverk 
och rörelser där människor samarbetar ideellt utanför de mer traditionella föreningsformerna (SOU 
2009:16).  Civilsamhället spelar en viktig roll för att främja allas möjligheter till kulturupplevelser 
och eget skapande. En stärkt samverkan mellan det offentliga och civilsamhället bidrar också till en 
demokratisering av kulturlivet genom att ansvaret på så sätt fördelas på flera händer (SKL 2015). 

Mot denna bakgrund betonar den regionala kulturplanen vikten av att Region Värmland, 
kommunerna, kulturkonsulenterna och de regionala kulturverksamheterna arbetar för att stärka 
civilsamhällets aktörer, med särskilt fokus på arrangörsledet. 

I Karlstads kommun finns redan idag ett starkt lokalt engagemang med en mängd ideella 
föreningar som representerar ett brett kulturellt spektrum. Därutöver har också flertalet  
studieförbund verksamhet i kommunen. För att bredda kulturutbudet och deltagandet ytterligare  
är en central fråga hur kultur- och fritidsförvaltningen på bästa sätt kan fånga upp och möta 
civilsamhällets behov. I utredningen ”Kultur i Karlstads kommun” (2017) framkom bland annat  
att ekonomiskt stöd, marknadsföring och tillgången till lämpliga lokaler är viktiga faktorer för  
att kulturföreningar och studieförbund ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet.   

ÅRLIGT STÖD
De ideella kulturföreningarna inom Karlstads kommun kan söka årligt stöd från kommunen. 
Kriterierna för att kunna beviljas årsanslag är att föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet inom 
kultursektorn med utåtriktade arrangemang och att verksamheten har betydelse för kommunens 
kulturella utbud och utveckling. Stödet till hembygds- och bygdegårdsföreningar är framförallt ett 
stöd till samlingslokaler, som är avsett att hålla byggnaderna i gott skick och tillgängliga för 
uthyrning. En angelägen knäckfråga för framtiden är hur kultur-och fritidsförvaltningen ska kunna 
stötta de alternativa, informella organisationsformer som blir allt vanligare men som inte är stöd-
berättigade enligt det rådande systemet för årligt stöd.

ARRANGEMANGSSTÖD 
Egna arrangemang är en viktig del av många föreningars verksamhet. Dels som inkomstkälla, dels 
som ett sätt att stärka samhörighet och engagemang. Arrangemang är också viktiga för att 
tillgängliggöra kulturen och bredda kulturdeltagandet. Kulturföreningar som har tillfälliga projekt 
eller arrangemang kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd och förlustgaranti från kommunen utifrån 
kriteriet att arrangemanget ska ha ett värde för Karlstads kulturliv. Genom det ekonomiska  
stödet kan biljettpriserna i många fall hållas nere, vilket i sin tur sänker trösklarna för att ta  
del av kulturen.  

Det är viktigt att kultur-och fritidsförvaltningen utöver det tillfälliga stödet även stöttar 
föreningar som vill anordna kulturarrangemang genom att erbjuda vägledning, rådgivning och 
möjligheter till utbildning.  

Karlstads kommun har också ett spontankulturstöd som kan sökas av både föreningar och 
privatpersoner. Stöd beviljas till aktiviteter vid enstaka tillfällen eller fasta installationer som bidrar 
till ett ökat kulturdeltagande i kommunen. Ett grundkriterium för stödet är också att allmänheten 
alltid har kostnadsfri tillgång till aktiviteten eller installationen.
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MARKNADSFÖRING
Många kulturföreningar har uttryckt att de upplever hinder kopplade till marknadsföring. 
Framförallt är det bristen på kunskap och höga kostnader som de anger som hinder. Det är en fråga 
som kultur-och fritidsförvaltningen behöver titta närmare på i dialog med föreningslivet. Kultur- 
och fritidsförvaltningen hjälper idag föreningar med distribution av affischer till arbetsplatser, 
bibliotek och andra offentliga platser. Det finns även möjlighet att medverka i Karlstads kommuns 
subventionerade kulturannons och på kommunens hemsida finns en gemensam evenemangskalender. 

LOKALER
Föreningarnas behov av lokaler till skäliga kostnader framkom tydligt i utredningen ”Kultur i 
Karlstads kommun” (2017) och lokaler för kulturändamål var en av de viktigaste frågorna som lyftes 
i kulturhusutredningens medborgardialog (2016). I dialogen med Karlstads Ungdomsfullmäktige 
framhölls också behovet av att tillgängliggöra fler lokaler för barn- och ungdomskultur. 

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver därför intensifiera arbetet med att finna fler lokaler för 
kulturlivet med nolltaxa. Det kan exempelvis handla om befintliga kommunägda lokaler, såsom 
skol- eller idrottssalar, som står tomma kvällar, helger, och lov och som skulle kunna merutnyttjas. 

För att lokaler ska kunna samutnyttjas av olika verksamheter ställs också större krav på 
gestaltning och planlösning som kan möta olika behov och ändamål. 

 
LÅNGSIKTIGT MÅL

Civilsamhällets aktörer ska ha goda förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet och på så 
sätt bibehålla och utveckla ett brett kulturutbud i Karlstads kommun. 

Delmål
• Kultur- och fritidsförvaltningen ska ha god kännedom om civilsamhällets behov och önskemål 

inom kulturområdet. 

• Det kommunala stödsystemet för kulturföreningar ska vara funktionellt för Karlstads kulturliv 
och utvecklas i takt med tiden.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska stimulera och stödja civilsamhällets arrangörer. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för att fler kommunägda lokaler merutnyttjas och  
kommer kulturlivet till del. 



UTVECKLINGSOMRÅDE 4 
PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE

För att Karlstad ska utvecklas till ett dynamiskt kulturellt centrum behöver det finnas goda villkor 
för det professionella skapandet. Karlstad ska vara en attraktiv kommun för både etablerade 
kulturskapare och nya unga talanger att leva och verka i. På så sätt kan konstnärlig kvalitet och 
mångfald främjas i linje med de nationella kulturpolitiska målen, samtidigt som Karlstadsbornas 
tillgång till varierat och kvalitativt  kulturutbud säkerställs. Ett kulturutbud av hög kvalitet bidrar 
också till att utveckla Karlstad som besöksmål. 

Tillsammans med Region Värmland har kommunen en viktig uppgift i att skapa goda 
förutsättningar för professionella kulturskapare. Värmlands kulturplan lyfter också värdet av att 
offentlig sektor upprätthåller och utvecklar sin bidragsgivning till konstnärligt nyskapande och även 
fortsatt uppmärksammar kulturskapare med stipendier och priser.

Wermland Opera och Värmlands Museum skapar en stark bas för att professionella 
kulturskapare ska vilja komma till Karlstad. Kommunens medfinansiering till dessa regionala 
kulturinstitutioner är därför en viktig investering för att främja ett lokalt kulturliv med spets  
och höjd.

STÖD OCH STIPENDIER
Utöver stödet till Wermland Opera och Värmlands Museum stödjer Karlstads kommun lokala 
professionella kulturskapare genom projektstöd och stipendier, samt anställningar, uppdrag och 
inköp relaterade till kommunens verksamheter. För att säkerställa att kulturskapare får skälig 
ersättning för sitt arbete är det viktigt att kultur-och fritidsförvaltningen strävar efter att följa de 
arvodesrekommendationer som förordas av kulturskaparnas intresseorganisationer och fackförbund.  

Kommunen arbetar också efter enprocentregeln, vilket innebär att en procent av 
byggkostnaderna vid alla större investeringsprojekt i kommunal regi avsätts till konstnärlig 
gestaltning. Enprocentregeln gäller för investeringsprojekt med en budget över fem miljoner kronor 
och den ”pott” som detta skapar ska fördelas på lämpliga konstprojekt där urvalskriterierna bland 
annat innefattar konstnärligt uttryck och originalitet. Den konstnärliga gestaltningen skapar en 
intressant miljö och stärker platsens identitet. Förutom det bidrar enprocentsregeln också till 
arbetstillfällen för professionella konstnärer och kan hjälpa till att skapa ett dynamiskt konstklimat  
i Karlstad.

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR (KKN)
Kultursektorn har en utvecklingskraft som under gynnsamma omständigheter kan bli drivande i 
den lokala ekonomiska tillväxten.  Genom att skapa goda förutsättningar för kulturföretagande 
utvecklas det kreativa klimatet i kommunen och de professionella kulturskaparna, som utgör den 
konstnärliga kärnan i alla kulturella och kreativa näringar, ges bättre möjligheter att kunna leva på 
sin verksamhet.

Karlstads kommun stödjer den ideella föreningen Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland 
(KKV), vars lokaler ligger i Karlstad. Föreningen spelar en viktig roll i att stödja det kulturella 
entreprenörskapet genom att erbjuda länets konstnärer tillgång till kostnads- och utrymmeskrä-
vande utrustning. 

På regional nivå arbetar bland annat Region Värmland, ALMI Värmland och Visit Värmland 
med övergripande och strategiska frågor inom KKN-området. Kultur- och fritidsförvaltningen ska 
följa och ta del av det regionala arbete som bedrivs för att på bästa sätta kunna stötta och utveckla 
den lokala KKN-sektorn. 
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Danstudio på UNO. Foto: Per Eriksson.

FRISTADSFÖRFATTARE 
Karlstads kommun ingår sedan 2014 i fristadssystemet, vars huvudsakliga syfte är att skydda det 
fria ordet och konstnärliga uttrycket. Fristadsrörelsen uppstod från början som ett stöd för hotade 
skribenter, men omfattar nu även andra konstnärliga yrkesgrupper såsom musiker, bildkonstnärer 
och fi lmare (Kulturrådet 2017b). 

Att vara fristad innebär att Karlstads kommun erbjuder en författare/journalist som är utsatt för 
censur och/eller förföljelse i sitt hemland ett stipendium, ett tryggt boende under två år, samt 
kontakt med det lokala kulturlivet för att kunna utvecklas konstnärligt och få arbeta fritt inom sitt 
område. 

LÅNGSIKTIGT MÅL
Karlstad ska vara en attraktiv kommun för professionella kulturskapare att leva och verka i.

Delmål
• Kultur-och fritidsförvaltningen ska ha god kunskap om de professionella kulturskaparnas villkor 

och behov av stöd. 

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska säkerställa att professionella kulturskapare som anlitas för 
uppdrag och arrangemang får skälig ersättning och goda arbetsvillkor.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 5 
KREATIV SAMVERKAN

INTERNATIONELLT 
Internationellt utbyte och samverkan är ett prioriterat område i den nationella och regionala 
kulturpolitiken. Karlstads kommuns internationella plan betonar också att det internationella 
arbetet ska vara integrerat i alla kommunens verksamheter och att antalet internationella kontakt-
ytor kontinuerligt ska öka. För att fortsätta utveckla Karlstad som ett dynamiskt kulturellt centrum 
måste kultur-och fritidsförvaltningen vara öppen för nya influenser och ta chansen att utvecklas 
tillsammans med andra genom internationella utbyten, nätverk och projekt. Samarbeten med 
aktörer från andra delar av världen ger Karlstadsborna möjlighet att ta del av nya kulturuttryck  
och kan också inspirera lokala kulturutövare till att utveckla sitt konstnärliga skapande. Kultur-  
och fritidsförvaltningen fördelar stöd i form av resestipendier och arbetsstipendier till kulturarbetare 
som kan innebära internationella kontakter och utbyten både för enskild kulturarbetare, och 
Karlstads kommun.

Kommunens ökade mångfald och den interkulturella kompetens som många invånare besitter  
är en värdefull resurs för att främja det internationella arbetet inom kulturområdet. 

EU:s fonder och program är ett värdefullt verktyg i kultur-och fritidsförvaltningens 
utvecklingsarbete och det är viktigt att öka kunskaperna kring de EU-medel som finns tillgängliga 
inom kulturområdet. Ökade kunskaper hos kultur-och fritidsförvaltningen innebär också att 
föreningar och andra kulturaktörer som är intresserade av att söka EU-medel kan erbjudas ett  
bättre stöd. 

LOKALT OCH REGIONALT 
Lokal och regional samverkan är också en viktig byggsten för kulturlivets utveckling. Värmlands 
kulturplan betonar bland annat att kopplingarna mellan kultur, utbildning och forskning behöver 
stärkas och att universitetets studenter i högre grad bör involveras i regionens kulturliv.  

Under 2014 genomfördes projektet ”Kultur Hela Vägen” med det primära målet att utveckla en 
dialog kring kulturfrågor mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet. De kunskaper och 
erfarenheter som framkom i projektet bör tas tillvara för att fortsätta arbetet med att utveckla 
samverkansformer.

Ett pågående samarbete på regional nivå är nätverket ”Kultur och hälsa” som bildades 2017 med 
representanter från Karlstads kommun, Region Värmland, Karlstads Universitet och Landstinget  
i Värmland. Syftet med nätverket är att öka kunskapen om kultur och hälsa i länet, bland annat 
genom att ta fram en gemensam webbsida och anordna föreläsningar/workshops inom det  
aktuella ämnet.

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 
Inom kulturområdet finns redan idag förvaltningsövergripande samverkan kring bland annat 
offentlig gestaltning och biblioteksverksamhet. I Rådet för konstnärlig gestaltning sitter 
representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Rådet arbetar med tillämpningen av enprocentregeln och lämnar bland 
annat förslag på byggprojekt som är aktuella för Rådets arbete, hur mycket pengar som ska satsas  
på olika projekt, vilken inriktning gestaltningen ska ha och vilket konstnärskap som är mest lämpad 
för uppdraget.

Biblioteksplanen för Karlstads kommun 2017–2020 togs fram i samverkan mellan  
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads-Hammarö 
gymnasieförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Genom 
arbetet med biblioteksplanen har de berörda förvaltningarna också etablerat ett samarbete med
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Muralmålning av Pantonio, Artscape 2017. Foto: Fredrik Åkerberg.

målet att synliggöra den biblioteksverksamhet som bedrivs inom kommunen och skapa 
förutsättningar för aktiviteter som är tillgängliga för alla. 

Även frågan kring merutnyttjande av kommunägda lokaler (se utvecklingsområde 3) är av 
förvaltningsövergripande karaktär. 

Nätverket Utställningar i Karlstad (läs mer om nätverket på sidan 27) är även det en 
förvaltningsövergripande samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tillväxtcentrum, 
turism på kommunledningskontoret.

Vid tidpunkten för kulturplanens framtagande har Karlstads kommun initierat arbetet med 
”Karlstad 2.0 - ökad koncernsamverkan”.  För att möta framtida behov ska kommunen genom 
Karlstad 2.0 utveckla ett mer förvaltningsövergripande arbetssätt med ett gemensamt ansvars-
tagande för hela koncernens utveckling. Kulturens positiva effekter inom andra samhällssektorer har 
blivit allt mer uppmärksammat och det är därför viktigt att inom ramen för arbetet med Karlstad 
2.0 diskutera hur kultur-och fritidsförvaltningen kan samarbeta och utveckla gemensamma 
målbilder med andra förvaltningar för att frigöra kulturens kraft och potential. 

LÅNGSIKTIGT MÅL
Kultur-och fritidsförvaltningen ska initiera och delta i samarbeten med andra aktörer och samverka 
internt inom koncernen för att utveckla kulturen. 

Delmål
• Kultur-och fritidsförvaltningen ska främja internationellt utbyte och samverkan inom 

kulturområdet.

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska ha goda kunskaper om EU:s fonder och program inom 
kulturområdet. 

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska utveckla former för samverkan med Karlstads universitet 
kring kulturfrågor. 

• Inom ramen för arbetet med Karlstad 2.0 ska kultur- och fritidsförvaltningen verka för att fl er 
gemensamma målbilder, med utgångspunkt i den strategiska planen, utvecklas mellan 
kulturen och andra verksamhetsområden i kommunen.
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Kulturen spelar en viktig roll när det gäller att skapa attraktiva livsmiljöer och kultur- och fritids-
förvaltningen ska verka för att kommunen ska kunna erbjuda både kommuninvånare och besökare 
en offentlig miljö som lockar till kulturupplevelser och kreativitet. Offentlig gestaltning och öppna, 
kreativa mötesplatser kan både inspirera till eget skapande och mana till eftertanke och reflektion. 
Det bidrar till att uppfylla det koncernövergripande målet att Karlstadsborna ska trivas och vara 
stolta över sin kommun.

En offentlig miljö som stimulerar kreativiteten hjälper också Karlstad att utvecklas till ett 
dynamiskt kulturellt centrum. 

OFFENTLIG GESTALTNING
Som tidigare nämnt tillämpar Karlstads kommun en-procentregeln, vilket möjliggör större konst-
investeringar i samband med byggprojekt. Det ger Karlstad unika konstnärliga gestaltningar som 
stärker platsers identitet och skapar attraktiva livsmiljöer. Utöver detta så arbetar kultur- och 
fritidsförvaltningen aktivt med årliga satsningar på konst i offentlig miljö. Ett exempel är 2017 års 
deltagande i gatukonstfestivalen Artscape, där svenska och internationella konstnärer uppförde 
muralmålningar på sju fasader i kommunen.

Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter satsa på spännande konstprojekt som 
utmanar de traditionella uttrycksformerna och ger såväl Karlstadsbor som besökare intressanta 
konstupplevelser i den offentliga miljön. Detta ligger också i linje med de nationella kulturpolitiska 
målen att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling samt att 
kulturpolitiken ska främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.  

För att bredda det kulturella deltagandet är det också viktigt att kulturen synliggörs i alla delar 
av kommunen. Här har kultur- och fritidsförvaltningen en central roll i att verka för en geografisk 
spridning av konstnärlig gestaltning. 

ÖPPNA MÖTESPLATSER
För att Karlstad ska vara en kommun för alla, präglad av mångfald och tolerans, behöver kultur- och 
fritidsförvaltningen främja utvecklandet av stimulerande mötesplatser i den offentliga miljön där 
människor kan mötas och skapa sina egna kulturella sammanhang. Under flera somrar från och  
med sommaren 2017 erbjöds professionella kulturutövare, kulturföreningar och övriga kulturaktörer 
möjligheten att arrangera verksamhet i kommunens lokaler i kvarteret Almen, vilket ledde till en 
sjudande aktivitet med många besökare. Att på detta sätt öppna upp det offentliga rummet för 
kulturella aktiviteter bidrar till att skapa stimulerande mötesplatser för både kommuninvånare  
och besökare och är något kultur- och fritidsförvaltningen vill fortsätta arbeta med i framtiden.

Även ”pop-up”-verksamhet i den offentliga miljön, exempelvis i form av tillfälliga utställningar 
eller workshops, kan skapa nya kreativa mötesplatser. Andra alternativa miljöer är tomma butiks-
lokaler och gallerier med central placering.

LÅNGSIKTIGT MÅL:
Alla kommunens invånare ska ha god tillgång till attraktiva och stimulerande miljöer som lockar 
till kulturupplevelser och främjar kreativitet.  

Delmål
• Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för att fler spännande och utmanande konstprojekt  

tar plats i den offentliga miljön.

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska främja att offentliga platser öppnas upp för kulturell 
verksamhet. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för en god tillgång till konstnärlig gestaltning i alla 
delar av kommunen.

UTVECKLINGSOMRÅDE 6 
KULTURENS OFFENTLIGA RUM
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HÅLLBAR BESÖKSNÄRING
Värmlands kulturplan betonar att ett rikt och levande kulturutbud samt väl underhållna och 
utvecklade kulturmiljöer är av stor betydelse för den regionala besöksnäringen. Karlstads kommun 
strävar efter att vara bland de bästa besöksmålen i Sverige och kultur som en del av nöjes- och 
upplevelseutbudet är viktigt för att utveckla Karlstad till en attraktiv besöksstad.

I regeringens direktiv ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring” 
(2016) lyfts hållbara mötes-, idrotts- och kulturevenemang fram som viktiga reseanledningar för 
utländska turister. Allt oftare är kulturupplevelser i Sverige en huvudsaklig besöksanledning och det 
lokala kulturutbudet i form av exempelvis museer och teatrar är ofta viktiga besöksmål. Samtidigt 
växer även nya resmönster fram, som exempelvis design-, arkitektur- och filmdriven turism.

Enligt Världsturismorganisationen innefattar en hållbar besöksnäring bland annat att den lokala 
kulturella äktheten respekteras, att det lokala kulturarvet bevaras och att interkulturell förståelse 
och tolerans främjas (UNWTO 2017).  En hållbar besöksnäring som lockar såväl inhemska som 
utländska turister till Karlstad är viktig för att främja en hållbar tillväxt i kommunen. För att uppnå 
detta behöver Karlstads kulturella identitet stärkas genom att det lokala kulturutbudet tillvaratas 
och synliggörs. Det förutsätter ett fungerande samspel mellan besöksnäring, kulturinstitutioner och 
kulturella och kreativa näringar. Här kan kultur- och fritidsförvaltningen ha en stödjande och 
samordnande roll genom att förmedla kontakter och initiera bildandet av nätverk och samverkans-
projekt. Ett exempel på ett pågående arbete är nätverket ”Utställningar i Karlstad”, där kultur- och 
fritidsförvaltningen stöttar gallerier och museer i att finna samarbetsformer för att bättre nå ut med 
sin verksamhet. Denna typ av insatser ligger också i linje med förvaltningens uppdrag att utveckla 
besöksanledningar inom kulturområdet. 

Att bevara och utveckla kulturarvet är ett prioriterat område i den nationella och regionala 
kulturpolitiken. Tillsammans med dagens nyskapande kulturuttryck och kulturella mångfald spelar 
det lokala kulturarvet en viktig roll i att forma Karlstads kulturella identitet. Hembygds- och 
bygdegårdsföreningarna, folkdanslagen, folkmusikföreningarna, kommunarkivet och Alsters 
herrgård gör alla betydelsefulla insatser för att bevara och främja användningen av kulturarvet. 
Värmlands Museum har en central och samlande roll i kulturarvsarbetet och besitter också viktig 
kompetens, till exempel inom kulturmiljöområdet, som bidrar till att kulturarvet bevaras och 
används. Kommunens stöd till civilsamhället och Värmlands Museum (utvecklingsområde 3 och 4) 
är därför viktigt även ur ett kulturarvsperspektiv. 

UNDERHÅLLNING OCH KULTUREVENEMANG
Karlstads kommun ska enligt strategisk plan bidra till utvecklingen av Karlstad som event-, 
upplevelse-, idrotts- och handelsstad.  Det är en del i att stärka Karlstad som besöksmål och på så 
vis öka kommunens ekonomiska tillväxt. Evenemang ger också upplevelser till kommunens invånare 
och bidrar till en attraktiv livsmiljö. Kultur- och fritidsnämndens reglemente säger följande i 
paragraf 2: ”kultur- och fritidsnämnden svarar för utveckling av besöksanledningar inom  
kulturområdet, bistå vid genomförandet av arrangemang och evenemang där kommunen är part 
eller intressent”.

Kulturevenemang i form av exempelvis musikfestivaler och större scenuppsättningar utgör en 
betydande del av Karlstads totala evenemangsutbud. Kultur- och fritidsförvaltningen är inte själv 
arrangör av kommersiella kulturevenemang men kan på olika sätt stötta de evenemang som 
arrangeras av andra aktörer, bland annat i form av direkta ekonomiska stöd och genom att 
tillhandahålla lokaler och utrustning. Kultur-och fritidsförvaltningens arrangemangsenhet erbjuder

UTVECKLINGSOMRÅDE 7
BESÖKSNÄRING OCH UNDERHÅLLNING
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också rådgivning och vägledning till den som vill anordna evenemang i Karlstad.
Det är viktigt att de evenemang som anordnas i Karlstad är hållbara och förenliga med 

kommunens varumärke och värdegrund. Det innebär bland annat att evenemanget ska stärka 
varumärket Karlstad, bidra till ett rikare nöjes- och kulturutbud för Karlstadsborna, samt locka 
besökare från andra delar av landet. Varumärket Karlstad ska vara förenligt med bilden av alla 
människors lika värde och bidra till att stärka arbetet med en ekologiskt hållbar kommun. Som stöd 
i evenemangsplaneringen fi nns bland annat ”Karlstads kommuns policy för socialt hållbara 
arrangemang” och ”Checklista för hållbara evenemang i Karlstads kommun”.  

Wermland Opera och Värmlands Museum är betydelsefulla kulturattraktioner för både tillresta 
besökare och Karlstadsbor. Wermland Opera erbjuder på sina scener i Karlstad ett brett urval av 
opera-, musikal- och orkesterproduktioner av hög konstnärlig kvalitet. Värmlands Museum erbjuder 
utställningar och kulturupplevelser av internationell klass. Det är därför viktigt att kommunen 
fortsatt stödjer dessa institutioners verksamhet och utveckling.

LÅNGSIKTIGT MÅL
Hållbara kulturupplevelser och underhållning inom kulturområdet ska stärka Karlstad som 
besöksmål och bidra till ökad livskvalitet för Karlstadsborna. 

Delmål
• Kultur-och fritidsförvaltningen ska främja utvecklingen av besöksanledningar inom 

kulturområdet. 

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska främja ett levande lokalt kulturarv som bevaras och används 
av besökare och Karlstadsbor. 

• Kultur-och fritidsförvaltningen ska verka för att besökare och Karlstadsbor har möjlighet till 
goda upplevelser och underhållning från hållbara kulturevenemang.  

Visning i utställningen på Alsters herrgård. Foto: Per Eriksson.



Tillsammans med 
dagens nyskapande 
kulturuttryck och 

kulturella mångfald 
spelar det lokala 

kulturarvet en viktig roll 
i att forma Karlstads 
kulturella identitet.

28 KULTURPLAN



 KULTURPLAN 29

REFERENSER
 

• Bergquist, E. (2012). Är framtiden kulturens re-renässans? Underlagsrapport 1 till Framtidskommissionen. 
Statsrådsberedningen, Regeringskansliet Fritze.

• Europeiska Unionen (2006). Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) av den 18 
december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.

• FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

• FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

• Fock Nilsson, A., Dalghi, G., & Ghebre, A. (2017). Kultur i Karlstads kommun. Karlstads universitet  
och Karlstads kommun. 

• Karlstads kommun, Reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

• Karlstads kommun, Strategisk plan.

• Karlstads kommun, Biblioteksplan för Karlstads kommun 2017–2020 – Berättelser och bildning för livet.

• Karlstads kommun, Internationell plan.

• Karlstads kommun, Kulturmiljöprogram.

• Karlstads kommun, kultur-och fritidsförvaltningen (2016). Kulturhusutredningen,  
Rapport fas 1 – Medborgardialog. 

• KEA (2006). The Economy of Culture in Europe. Bryssel: KEA European Affairs.

• KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (2014).  
Samverkansmodellen – hur utvecklas kulturlivet i din region? 

• Kulturdepartementet (2009). Tid för kultur (regeringens proposition 2009/10:3).

• Stockholm: Regeringskansliet.

• Kulturrådet (2016). Ökad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige– en förstudie.  
Stockholm: Statens kulturråd. 

• Myndigheten för kulturanalys (2015). Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys.  
Rapport 2015:3.

• Myndigheten för kulturanalys (2017a). Kulturvanor: socioekonomiska analyser och tidstrender.

• Kulturfakta 2017:2.

• Myndigheten för kulturanalys (2017b). Barns och ungas kulturaktiviteter. Kulturfakta 2017:5.

• Regeringskansliet (2014). En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,  
könsidentitet eller könsuttryck. Stockholm: Regeringskansliet.

• Regeringskansliet (2016). Dir.2016:83: En sammanhållen politik för hållbar turism och växande  
besöksnäring. Stockholm: Regeringskansliet.

• Region Värmland (2017). Värmlands kulturplan 2017–2020 - En ökad kulturell delaktighet.

• SKL (2015). Kulturpolitiskt positionspapper. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

• Starrin, Bengt (2016). Värmlänningarnas kulturvanor. I: P O Norell & Lennart Nilsson (red).  
Värmländska utmaningar – politik, ekonomi, samhälle, kultur och medier. Karlstads universitet.

• Statens Folkhälsoinstitut (2009). Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten,  
mat och aktivitet. 

• Statens offentliga utredningar (2009). Betänkande av kulturutredningen: Förnyelseprogram  
(SOU 2009:16). Stockholm: Regeringskansliet. 

• Throsby, D. (2001). Economics and culture. Cambridge university press.

INTERNETKÄLLOR
• Kulturrådet (2017a). Jämställdhet.  

www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Jamstalldhet/

• Kulturrådet (2017b). Fristäder.  
www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Handbok-for-fristadsforfattare/

• UNWTO – World Tourism Organization (2017). Sustainable Development of Tourism.  
http://sdt.unwto.org/content/about-us-5



30 KULTURPLAN

BILAGA: 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS 

KULTURVERKSAMHETER

Kultur- och fritidsförvaltningens uppgift är inte i första hand att producera kultur, men det finns ett antal kultur- 
verksamheter som drivs av förvaltningen.

ALSTERS HERRGÅRD
Alsters herrgård, Gustaf Frödings minnesgård, är en 1700-talsherrgård i vacker naturmiljö med utsikt över Vänern. 
Herrgården är mest känt som diktaren Gustaf Frödings födelsehem och består av ett flertal byggnader med tillhörande 
herrgårdspark och nära anslutning till vandringsleder, strandbad och fågeltorn. Förutom ett herrgårdscafé som serverar 
lunch och hembakat finns även ett flertal andra verksamheter som galleri, herrgårdsbutik, hantverksbutik, lekskog och 
utställningar om bland annat Gustaf Fröding. I Västra flygeln finns ett antal mindre utställningar, framför allt med fokus 
på Alsters herrgårds historia. Där finns också Länshemslöjden i Värmlands slöjd- och hantverksbutik. I Östra flygeln finns 
ett galleri som presenterar ett flertal olika konstnärer under sommaren. Här arrangeras en mängd olika program; som 
musik, dans, teater, föredrag och lyrikuppläsning. Vår- höst- och julmarknaderna med värmländska produkter inom slöjd 
och livsmedel brukar vara vädligt populära.

ARENAN 
Arenan är en kvalitetsfilmsbiograf, teater- och konsertscen med spännande program hela året, även sommartid. Sedan 1973 
visar Arenan varje månad ett flertal biopremiärer. Här visas film som annars inte skulle visas i det övriga filmutbudet i 
Karlstad. På Arenan kan du också besöka föreställningar och konserter arrangerade av olika externa arrangörer. 

FOLKBIBLIOTEK 
Kommunens folkbibliotek spelar en viktig roll som mötesplats och kulturarena och deras inriktning tas fram i särskilda 
biblioteksplaner. I biblioteksplanen för Karlstads kommun 2017–2020 anges bland annat att folkbiblioteken ska erbjuda 
kulturupplevelser för både barn och vuxna samt fungera som arenor för integration och det demokratiska samtalet. 

Stadsbiblioteket och de åtta närbiblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs och 
Väse erbjuder ett brett utbud av kulturaktiviteter, bland annat konstutställningar, barnteater och biliotekskvällar med 
författarbesök. 

KOMMERSIELL KULTUR
Karlstads kommun strävar mot att vara bland de bästa besöksmålen i Sverige och att utveckla Karlstad som event-, 
upplevelse-, idrotts- och handelsstad. Större kommersiella kulturevenemang kan bidra till att nå dessa mål, samtidigt som 
de ger kommuninvånarna tillgång till fler upplevelser.  Karlstads kommun ger därför olika former av stöd till kultur-
evenemang arrangerade av andra aktörer. 

Kommunen medfinansierar också de regionala kulturinstitutionerna Wermland Opera och Värmlands Museum samt 
är en av museets huvudmän.  

KOMMUNARKIVET 
Kommunarkivet är en del av det nationella kulturarvet (SFS 1990:782) och har bland annat till uppgift att främja arkivens 
användning i kulturell verksamhet. Varje år anordnas Arkivens dag samt en Kulturarvsdag och Släktforskardag. I det 
nybyggda Karlstadsrummet har kommunarkivet utformat en tidslinje över kommunens historia.

Sedan 2017 är kommunarkivet placerat i Bibliotekshuset, vilket ger goda förutsättningar för att öka arkivets  
attraktivitet och tillgänglighet genom att utveckla samarbetet med andra aktörer i huset. 

KULTURNATTEN OCH KULTURKNATTA 
Varje år arrangeras Kulturnatten och KulturKnatta av Karlstads kommun och flertalet engagerade föreningar. Evene- 
mangen erbjuder en uppsjö av kostnadsfria kulturella aktiviteter och upplevelser runt om i Karlstad för alla åldrar. 



SKAPARVERKSTAN 
Skaparverkstan håller i kreativa drop-in workshops för barn mellan 8 och 13 år, där alla kan få chansen att skapa med färg, 
form, film och funktion. Där anordnas även skaparkvällar som bjuder in alla nyfikna, oavsett ålder, till att utforska och 
experimentera med olika material och tekniker.  

UTSTÄLLNINGSYTOR I BIBLIOTEKSHUSET
I Bibliotekshuset finns möjlighet för olika aktörer att hålla utställningar. 

ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET
Den öppna fritidsverksamheten innefattar kommunens fritidsgårdar, parklekar, Ungdomens hus (UNO), Seniorernas hus 
och Bfree. Dessa mötesplatser erbjuder bland annat sina besökare kulturaktiviteter och upplevelser. På UNO får unga 
mellan 16 och 25 år chansen att skapa konst, dansa, designa kläder, fota, se på film med mera. Där jobbar även kultursam-
ordnare som kan erbjuda stöd till unga som vill arrangera exempelvis konserter eller utställningar. Seniorernas hus är ett 
allaktivitetshus för seniorer med en stor variation av utbud och program som innehåller många kulturella aktiviteter. Bfree 
är en mötesplats för hbtq-personer från 13 år och uppåt och där finns bland annat fullt utrustade replokaler, en scen, samt 
en danslokal. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar också för kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 
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Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Webbplats: karlstad.se

N
ovem

ber 2
0

1
8


