50-lista
Punktlista 2017 – 2020
enligt kulturnämndens kulturpolitiska strategi
med nio strategiska inriktningar
Ej påbörjat 
Pågående 
Klart! 
Biblioteksverksamheten
1.
2.

 Utökad bokbussverksamhet till östra stadsdelarna
 Genomföra Läsjakten i samverkan med ideella sektorn

Museala verksamheten
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 Två utställningar på museet med anledning av
jubileumsåret
 Två internationella utställningar på museet
 Digitalt museum, minst 500 nya poster ut
 Primus, minst 500 nya poster ut
 Översyn av utställningen på Trelleborgen
 Nytt skyltprogram på Trelleborgen
 Skördemarknad, nygammalt event på Trelleborgen
 Färdigställning av utställningar på ovanvåningen på
Kulturmagasinet
 Genomföra ett vinterarrangemang på Trelleborgen

Kulturskolan
12.
13.

 Genomföra projektet Tvåornas Kör
 Ha ett stort utbud av planerade konserter och
föreställningar i egen regi
14.  Öka tillgängligheten till kulturskolans undervisning

Allmänkulturen
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

 Invigning av den nya Orkesterbryggan på museets tak
 Förbättra marknadsföring av kulturnämndens
verksamheter och samarbeten
 Årligen uppdatera kulturgarantiprogrammet i samverkan
med bildningsförvaltningen
 Förbättra hantering av bidrag till sociala och
pensionärsföreningar genom samverkan med
Socialförvaltningen
 Förbättra hantering av integrationsbidrag tillsammans
med Arbetsmarknadsförvaltningen
 Bredda evenemangsprojektering i samverkan med
Kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och
kommunala bolag
 Ansöka om att bli Visions årets kulturkommun 2018
 Tillhandahålla sommarjobb i kultursektorn för
skolungdomar
 Aktivt verka för att fler professionella kulturevenemang
kommer till Trelleborg

24.

 Genomföra Sommar i Stadsparken i samverkan med
ideella sektorn och andra aktörer
25.  Verka för att regionala konferenser inom kultursektorn
förläggs till Trelleborg
26.  Ha två gästspel per år från Malmö Opera på
Grandbiografen
27.  Ta fram ny 50-lista för år 2021- 2024

Den ideella sektorn
28.

 Kulturskolan utökar sina olika samarbeten med körer
och orkestrar
29.  New Pattern, konstprojekt för nyanlända, i samverkan
med Rädda Barnen
30.  Öka dialogen inom Trelleborg Tillsammans
31.  Samverka med den ideella sektorn i integrationsarbetet

Andra aktörer
32.
33.

 Utveckla samarbete kring föreläsningar på biblioteket
 Samverka med andra aktörer tex studieorganisationerna i
integrationsarbetet
34.  Verka för en mässa för kulturföretag
35.  Initiera bildandet av en kulturföretagarklubb

Lokaler och mötesplatser
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

 Inrätta en permanent multifunktionell scen på
huvudbiblioteket
 Möblera och anpassa ytorna inom bibliotekets barn- och
ungdomsverksamhet
 Verka för att en biblioteksfilial/fritidsgård blir verklighet i
Östra Trelleborg
 Verka för att Skyttsgården kan bli ett Föreningarna Hus
 Uppfräschning av artislogerna i Parken
 Tak till Parkens utescen
 Inköp av fast ljudutrustning till två platser för
spontankulturyttringar
 Verka för att Trelleborg får en Hörsal/Konsertsal
 Få gröntak och orkesterbrygga på museibyggnaden
 Få Axel Ebbes Konsthall märkt som Byggnadsminne
Avslag.
 Tillgänglighetsanpassning på Axel Ebbes Konsthall

Kulturens roll i samhällsbyggnaden
47.

 Verka för att 1%-regeln alltid beaktas i kommunala
byggnationsprojekt
48.  Samarbeta med projekt kring jubileumsåret och
sjöstaden med samhällsbyggnadsförvaltningen
49.  Bevaka kulturaspekterna i projektet Kuststad 2025

Turism
50.

 Genomföra en kartläggning av kulturturistiska besöksmål

Uppdaterad 2018-11-26

Visste du att
Trelleborgs kommun satsar 60 miljoner årligen på föreningar,
studieförbund och andra ideella aktörer. Det är vi stolta över!
Samarbete och samverkan är en nyckel till framgång!
Utan våra breda kontaktnät och samarbete med den ideella
sektorn, näringsliv och andra aktörer skulle vi inte nå framgångar.
Vi samarbetar och samverkar också dagligen med kommunens
alla förvaltningar och bolag vilket är en förutsättning för att
lyckas.

