KulturÖsterbotten:

Verksamhetsmål för år 2021
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: kulturchefen
Vision:
Utbildning och kultur i världsklass
KulturÖsterbotten sammanför, stöder och synliggör kulturen – på svenska i hela
Österbotten.
Värdeord:
• Respekt
• Professionalitet
• Arbetsglädje
Strategi:
Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i.
Ansvarsområdet förverkligar strategin genom
‒ ett brett och inkluderande kulturbegrepp
‒ att alla har rätt att få ta del av och utöva kultur
‒ att vi ser kultur som en oundgänglig del av ett gott liv
‒ att samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende berikar verksamheten.

Verksamhetsmål för år 2021:
Kunden är ständigt i centrum för all vår verksamhet
► KulturÖsterbotten identifierar sina kunder bland kulturaktörerna i Österbotten samt bland
övriga aktörer med inverkan på kulturen i Österbotten. Samarbetet med dessa utvecklas och
förstärks under året.
► KulturÖsterbotten värdesätter medlemskommunernas kulturansvariga som våra
närmaste samarbetsparter och kunder.

► Kultursektionen delar årligen på basis av ansökningar ut bidrag till kulturprojekt.
Projektbidragen stöder kulturverksamheten inom prioriterade temaområden i Österbotten,
verksamhet som involverar aktörer som är KulturÖsterbottens kunder.
► KulturÖsterbotten driver en egen omfattande projektverksamhet för utvecklingsarbete
inom specifika kulturfrågor. Allt projektarbete sker i samarbete med övriga aktörer, som vi
ser som våra kunder, och med invånarna i samkommunens område som indirekt
kundgrupp.
► Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten betjänar kunder i respektive region med en
mångsidig service och erbjuder egna kulturevenemang.
► Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med
Österbottens förbund samt Vasa stad / Visit Vaasa och VASEK, marknadsför effektivt
evenemang i hela Österbotten. Kalendern utvecklas under året för att i ännu högre grad
betjäna regionens invånare och evenemangsarrangörer.
► Kulturprogrammet tillsammans med Österbotten förbund färdigställs.

Vi driver digital utveckling inom alla våra enheter
► KulturÖsterbotten medverkar i utvecklingen av den digitala informationen om kultur i
Svenskfinland.
► Luckorna i Karleby samt Sydösterbotten planerar och genomför olika digitala evenemang.

Vi verkar lokalt, med nationell och internationell förankring
► Konstnärsresidenset Ateljé Stundars utgör en kulturell mötesplats där internationellt
meriterade konstnärer interagerar med österbottniska konstnärer, konststuderande samt
övriga konstintresserade.
► KulturÖsterbotten uppmärksammar den finlandssvenska och svenskösterbottniska
litteraturen genom projekt och särskilda aktiviteter.
► KulturÖsterbotten deltar aktivt i det nordiska kultursamarbetet inom ramen för
Mittnordenkommittén och samarbete över Kvarken.
► Under året fortsätter två internationella projekt med tema immateriellt kulturarv samt
medeltiden runt Östersjön / Bottenviken. Målsättningen är att minst tre länder medverkar,
varav ett är ett icke-nordiskt land.

