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Kommunens vision
Tierps kommuns kulturpolicy följer kommunens vision. Kultur och kreativitet är en självklar 
framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla 
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling. (Ur nationella kulturpolitiska målen 2009)

Barnkonventionen artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. 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

Tierps kommuns kulturliv är ett samspel av offentligt driven verksamhet, offentligt stöttad 
verksamhet och fria kulturskapare/näringsidkare. Kommunen har ett värdefullt kulturarv med 
traditioner, kulturmiljöer och kulturlandskap.

De övergripande målen är:
 Kommunen har ett rikt kulturliv som ger människor möjlighet till personlig utveckling och 
bildning, skapar god hälsa och goda livsvillkor
 Kommunens kulturarv är en levande tillgång som bevaras, används och utvecklas
 Kreativitet, mångfald och kvalitet, konstnärlig likväl som upplevd, stimuleras
 Kultur genomsyrar alla samhällets verksamheter

Kulturpolicyn för Tierps kommun uttrycks i 8 lika starka punkter:

Samhällsplanering
Tierps kommun ska aktivt arbeta så att estetiska värden och kulturarv säkerställs när samhället 
planeras och utvecklas. Genom att arbeta med kulturella aspekter i samhällsplaneringen skapas också 
attraktiva miljöer för boende och besöksnäring.
I det offentliga rummet ska konst och kultur rymmas. Kulturmiljöer i närheten av tätorter är 
betydelsefulla för kunskapsinhämtande och trivsel.

Tillgänglighet
1 Tierps kommun ska alla ha en god tillgång till kultur. Bibliotek, föreningsliv och 
studieorganisationer har unika möjligheter att bidra till ett levande kulturutbud i hela kommunen. 
Den digitala utvecklingen medför kunskapsklyftor som måste överbryggas. Närliggande kommuner 
kan komplettera det lokala kulturutbudet, kommunikationer inom och mellan kommuner är viktigt.
Lokaler för kultur ska vara funktionella för ändamålet och tillgängliga för personer med 
funktionshinder.
I egna verksamheter ska öppettider i möjligaste mån anpassas efter besökarnas behov.

Barns rätt till kultur
Barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av kulturlivet, genom att de ges möjligheter att 
bevara och utveckla sitt eget skapande, sin fantasi och ett självständigt tänkande. 

I Tierps kommun ska det finnas goda möjligheter för barn och unga att skapa själva och att ta del 
av ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. Barn och unga ska genom Kultur- i 
skolan verksamhet möta professionell kultur. Kulturskolan ska vara en viktig aktör som verkar på 
alla skolor och även erbjuder möjligheter till utveckling på fritiden inom olika konstformer. 



Ungdomar ska ha möjlighet att påverka utbudet, uppträda och ta del av kultur genom 
ungdomsarrangemang.

Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin läsförståelse och sitt språk gnom god 
tillgång till litteratur och andra medier. Folk- och skolbibliotek har en viktig roll.

Allas rätt till kultur
I Tierps kommun ska alla kunna vara delaktiga i kulturlivet. Bibliotek, föreningsliv och 
studieförbund ger möjligheter att bevara och utveckla eget skapande, fortsatt bildning, stimulans och 
sociala möten. Olika sociala stödformer underlättar för ett fortsatt aktivt kulturdeltagande.
Kultur i vården verksamhet, med kulturprogram och studiecirklar, ska bedrivas inom kommunens 
egna verksamheter och ge möjlighet till social gemenskap, minnesträning och trivsel.

Kvalitet
Kulturlivet i Tierps kommun ska ha mångfald, bredd och spets. Kommunens invånare ska ha 
möjlighet att möta professionell kultur i sin egen kommun och professionella aktörer ska ges goda 
möjligheter att verka här. Med ett brett utbud genom föreningsliv, fria aktörer och offentliga insatser 
uppnås kvalitet både konstnärlig och upplevd.

Kreativitet och eget skapande
Kreativitet och eget skapande leder till såväl personlig utveckling som utveckling för samhället. Idéer 
och nytänkande såväl som slöjd- hantverkstraditioner ska uppmuntras och tas tillvara. 
Kunskapsöverföring till nya generationer är viktigt.

Information
Boende och besökande i Tierps kommun ska erbjudas information om kulturlivet, kulturella värden 
och kulturhistoriska besöksmål i kommunen. Information ska vara aktuell och erbjudas via hemsidor, 
annonser, broschyrer, sociala medier, olika arrangemang mm.

Samarbete
Samarbeten mellan olika verksamheter och uttryck där alla tar med sina specifika kunskaper och 
erfarenheter, bidrar till kreativitet och nytänkande och därmed till samhällets utveckling.
Tierps kommun ska ha ett gott samarbete mellan de egna verksamheterna gällande kulturfrågor men 
också ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle och näringsliv.
Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och globalt samhälle.
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