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1 För det goda livet
Ånge kommuns utvecklingsstrategi Framtid Ånge 2014-2020 utgår från
följande vision:
Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv
att leva, bo och verka i.
Den pekar ut tre strategiska områden inom vilka kommunorganisationen ska
kraftsamla:
• Ett levande näringsliv.
• Utbildning och kompetensförsörjning.
• Det goda livet.
Kulturverksamheterna faller i huvudsak inom strategiområdet det goda livet
men finns som en aspekt även inom de övriga områdena. Det goda livet
innebär bl. a. tillgång till offentlig och kommersiell service, attraktivt
boende, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som sammantaget
bidrar till ökad trivsel, sammanhållning och livskvalitet.

2

Den övergripande visionen översatt till
kulturområdet innebär:

Människors kreativitet, gestaltande och skapande förmågor ger kraft till
förändring och utveckling och till ett kulturliv som bidrar till att skapa
identitet och livskvalitét.

• Alla ska ha möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor. Det innebär också att Kulturlivet i Ånge kommun
ska vara tillgängligt och att fler tar del av utbudet.
• Vi vill främja kultur och kreativitet i gestaltning av offentliga miljöer och
vill att kulturarv och kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.
• Vi ska ha ett ömsesidigt, gränsöverskridande utbyte med omvärlden.
• Vi vill stärka de kulturella och kreativa näringarna i Ånge kommun. Vi vill
att kulturen och den kulturbaserade besöksnäringen ska bidra till att profilera
kommunen.
• Vi ska i samarbete med professionella kulturutövare, regionala kulturinstitutioner, föreningsliv och civilsamhälle utveckla Ånges kulturutbud med
fokus på kvalitet och nyskapande.
• Kultur ska vara en självklar del av barns och ungas uppväxt i Ånge
kommun, i skolan såväl som på fritiden.
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3

Policyns status

Denna policy är ett koncernövergripande styrdokument för förhållningssättet
till kultur inom Ånge kommunkoncern. Policyn är fastställd av
kommunfullmäktige

4

Bilagor


Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020



Bil.1. Bilaga till Kulturpolicy för Ånge kommun - bakgrund och
kartläggning
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