
 Sibbo   
– en kommun som växer  
  och utvecklas snabbt



Enligt kommunens strategi (2018–2021) har 
man som mål att kommunens invånarantal 
växer årligen, vilket förutsätter att tjänster-
na utvecklas aktivt. Kommunens huvudsak-
liga mål är att det ”I Sibbo bor lyckliga och 
välmående människor”.

Mångsidiga kultur-, biblioteks- och fritids-
tjänster är en central faktor i uppbyggandet 
av kommuninvånarnas och besökarnas väl-
befinnande. Kulturtjänsterna ökar kommu-
nens dragningskraft och bidrar på så sätt till 
kommunens tillväxt.

Kommunens kulturverksamhet grundar 
sig på lagen om kommunernas kulturverk-
samhet (166/2019), som i sin tur är för-
knippad med lagen om allmänna bibliotek 
(1492/2016), lagen om grundläggande 
konstundervisning (633/1998), museila-
gen (729/1992), teater- och orkesterlagen 
(730/1992) samt lagen om fritt bildnings-
arbete (632/1998). Enligt dessa har kultur-
verksamheten som uppgift att bland annat 
skapa förutsättningar för kommuninvånare 
att utvecklas som individer, fördjupa sitt 
kunnande, främja sitt välmående, uppleva 
samhörighet och påverka så att boendemil-
jön blir trivsammare.

Sibbos kulturplan är en strategisk handbok 
som leder verksamheten och utvecklar 
den på tio års sikt. Planen har utarbetats 
under ledning av en styrgrupp som bestod 
av kommunanställda och sakkunniga inom 
olika kulturområden. Gruppens arbete 
grundade sig på en invånarenkät som 
utfördes våren 2019 (524 svar) samt på 
expertintervjuer och olika verkstäder. Sibbo 
kommuns kulturtjänster utarbetade planen 
i samarbete med expertorganisationen 
KPMG Oy Ab.

En trivsam kulturkommun 
nära naturen 
Sibbobor har ett starkt band till kulturen 
och största delen av sibboborna anser 
att deras förhållande till kulturen är vik-
tigt för dem. I enkäten framgick det att 
till och med 90 % av sibboborna besö-
ker minst ett kulturevenemang årligen. 
Invånarna upplever att Sibbos starka 
sidor är samarbete, omgivningen och 
närheten till naturen, tvåspråkigheten 
samt närvaron av professionella aktiva 
kulturaktörer. 

Det är på kommunens ansvar att sä-
kerställa att det i kommunen erbjuds 
mångsidiga kulturtjänster som beaktar 
de olika ålders- och språkgrupperna och 
tjänsternas tillgänglighet. Kulturen ska 
förstärka den lokala identiteten genom 
att värna om traditioner samt utveckla 
dem så att de blir en del av kommunin-
vånarnas liv. 

Kommunen främjar enligt sin strategi 
möjligheter till en gemenskaplig boende- 
och fritidsmiljö samt förutsättningar för 
framgångsrikt företagande.

Denna uppgift utförs i tätt samarbete 
med lokala föreningar, företag, försam-
lingar, aktörer inom den kreativa bran-

schen och konstintresserade. Aktörerna 
har som uppgift att genom kulturen ska-
pa förutsättningar för invånarnas lycka 
och välbefinnande. I Sibbo åstadkommer 
vi saker tillsammans! 

Med en trivsam miljö och kulturvänlig 
atmosfär lockar kommunen sakkunniga. 
Kommunens kultur- och fritidsavdelning-
ar deltar aktivt i samarbetsnätverk över 
kommungränserna och tack vare den 
positiva inflyttningen har antalet konst-
närer och professionella kulturutövare 
verksamma i kommunen blivit ännu fler.

Allmänt

Kultur är både ett 
materiellt och immateriellt 

innehåll, skapat av människan. 
Kulturupplevelserna är 
individuella men skapar även 
gemenskap människorna 
emellan. Kulturen i Sibbo 
har sina rötter i konsten och 
traditionerna men omfattar 
även andra faktorer som 
välmående och miljö och är en 
viktig del av allas vardag.”   
- Anne Laitinen, chef för kulturtjänster 



Det mångsidiga kulturutbudet 
Enligt en kartläggning som genomfördes i 
Sibbo tillsammans med KPMG våren 2019 är 
kommuninvånarna nöjda med kulturutbu-
det. I Sibbo är utbudet mångsidigt; evene-
mangen, föreställningarna, utställningarna, 
den grundläggande kostundervisningen 
samt projekten, fenomenen och innova-
tionerna förstärker den lokala kulturen. I 
kommunen ordnas flera kulturevenemang. 
Kommunen har även åtskilliga förening-
ar och körer som producerar konst samt 
ett stort antal professionella konstnärer, 
företagare inom den kreativa branschen 
och kulturutövare. De viktigaste samarbets-
parterna för kommunens kulturtjänster 
är aktörer som erbjuder grundläggande 
kostundervisning samt lokala konst- och 
kulturföreningar.

Evenemang som kommunens kulturtjänster 
själv producerar kompletterar kulturutbu-
det inom kommunen. Kommunen hjälper 
kulturaktörerna. Kommunen understöder 
föreningar, grupper och enskilda konstnärer 
i deras lokala projekt. Kommunen ger råd 
och stödjer aktörer som ordnar kulturtill-
ställningar samt hjälper dem med koordine-
ring och informationsspridning.

Aktörer som ordnar kulturverksamhet kan 
ansöka om understöd eller sponsorering av 
privata fonder, stiftelser eller företag. I mån 
av möjlighet ger kommunen även råd till 
aktörer som letar efter finansiering. 

Kulturlokalerna 
Kommunen erbjuder till ett skäligt pris 
lokaler som tillämpar sig för kulturverksam-
het. Av kommunens fastigheter tillämpar sig 
bland annat följande platser speciellt bra för 
kulturverksamhet: Topeliussalen, Artborg 
35, biblioteken, utescenen vid Söderkulla 
gård och Festsalen. Även föreningshus som 
upprätthålls av olika byaföreningar fungerar 
som utrymmen för fest och tillställningar 
som ordnas på lokalnivå. Sibbo kyrka, Sibbo 
gamla kyrka och Söderkulla kyrka fungerar 
aktivt som konsertplatser. 

Modern konst uppvisas i Gumbostrand 
Konst & Form samt Galleriet Pesula. Kom-
munens kulturutbud får liv av även barnkul-
turcentret Lilla Villan och hembygdsmuséet 
Sibbesgården. Sibbo konstnärer rf hyr ut 
arbetsrum för konstnärer i Artborgs  
nedre våning.

Kulturlivet 
i Sibbo i dag

Att skydda och bevara naturen och 
hembygden är viktigt för kommuninvå-
narna. Gamla byggnader med karaktär 
och landsbygdsvyerna är en del av 
Sibbos särprägel som ska bevaras. Vid 
nybyggnation tar man hjälp av kultu-
rella förtecken bland annat när man 
involverar invånarna i planeringen av en 
trivsam boendemiljö. Det lokala tradi-
tionsarvet och historierna är en del av 
den sibboidentitet som bör värnas om. 
Kommunens tätorter och olika byar har 
sina egna karakteristiska drag som ska 
förstärkas och utnyttjas. Det levande 
kulturarvet värnas om och samtidigt 
skapar man även nya traditioner.

Det geografiska läget
Sibbos läge nära huvudstadsregionen 
med dess havsstränder, friluftsöar och 
nationalparker erbjuder magnifika na-
turupplevelser och kulturvyer både för 
invånare och kulturaktörer som besöker 
området. Värdefulla kulturmiljöer typiska 
för Nylandsregionen representeras av 
fornlämningar, landskapssevärdheter 
och traditionslandskap. Även den levande 
tvåspråkigheten är en kulturtradition 
typisk för regionen. 

Hembygdens betydelse



Främjande av samarbete  
Konstutövare, kulturpersonalen och andra 
professionella kulturaktörer bildar ett 
brett nätverk som utnyttjas och stödjas 
i syfte att förstärka den särpräglade 
kulturen och konkurrenskraften. 
Utvecklandet genomförs genom öppet 
samarbete mellan den offentliga, den 
privata och den tredje sektorn, så att 
sakkunniga inom alla områden bildar ett 
gemensamt nätverk. 
• Det bidrag som kommunen beviljar för 

kulturverksamheten proportioneras till 
befolkningstillväxten 

• Utrymmen och områden som tillämpar 
sig för kulturverksamhet och som ägs 
av kommunen hålls i gott skick och vid 
behov byggs om så att de så bra som 
möjligt kan användas för olika former av 
kulturverksamhet. 

• Koordinering och informering av 
evenemang förbättras ytterligare och 
tillställningarna planeras i tidigare skede 
än förr i samarbete med lokala aktörer. 

• En konstarbetsgrupp med 
representanter av kommunens olika 
verksamhetsområden fortsätter sitt 
arbete och andelen offentlig konst ökas 
även på andra områden än Nickby. 

• Stora återkommande 
kulturtillställningar och festivaler 
av hög kvalitet som genomförs i 
samarbete profilerar kommunen och 
ger kulturverksamheten synlighet på 
lokalnivå.

Utbudet på 
kulturevenemang och 
deras tillgänglighet 
Kommunen profilerar sig i allt högre grad 
genom evenemang. Kulturtillställningar 
ordnas på ett mångsidigt sätt och fokus 
läggs på deras åtkomlighet i olika delar av 
kommunen. Sibbo uppmuntrar aktörerna 
att testa på nya koncept samt skapar hög-
klassiga ramar för deras förverkligande. 
Evenemangen ordnas nära invånarna. 
• att kulturutbudet riktas till olika ålders-

grupper beaktas när tillställningarna 
planeras och uppföljs. 

• Samarbetet mellan skolor och små-
barnspedagogiken ökas och samtidigt 
ser man till att alla barn erbjuds kultur-
fostran och en möjlighet att bekanta sig 
med olika konstformer. 

• Utrymmen som lämpar sig för kultur-
verksamhet ska utvecklas speciellt i 
kommunens tätorter. 

• Föreningarna får understöd så att 
byarnas föreningshus hålls i skick och 
används aktivt. 

• Byggnader som inte längre behövs och 
inte kan användas för kommunens eget 
bruk hyrs ut till ett skäligt pris, i första 
hand till aktörer som utövar kultur- och 
fritidsverksamhet. 

• Elevmängden inom den grundläggande 
kostundervisningen ökas i takt med 
antalet barn i kommunen.

Tvåspråkigheten 
Kommuninvånarnas delaktighet ska 
förstärkas eftersom den på lång sikt ger 
en positiv påverkan och skapar förståelse 
för behoven. Betjäning på personens eget 
modersmål förstärker delaktigheten. 
Tvåspråkigheten är en del av Sibbos 
kulturarv. Tvåspråkigheten tryggas i Sibbo 
kommuns tjänster och i evenemangutbudet 
och tillgången till svenskspråkig service tas i 
beaktande även i kommunikationen. 
• Språkfördelningen och kundströmmarna i 

de förverkligade tillställningarna uppföljs. 
• Kommunen informerar alltid på bägge 

språken. 
• Antalet kommuninvånare som inte har 

svenska eller finska som första språk ökar, 
vilket förutsätter att kommunen publicerar 
sina meddelanden även på engelska under 
de närmaste åren. 

• träffar mellan olika språkgrupper främjas 
med hjälp av kulturevenemang.

Den byggda miljön, 
lokalerna och naturen 
Befolkningstillväxten möjliggörs i byggandet 
som utförs med respekt för naturlandska-
pet och med principerna för hållbar utveck-
ling. Balansen mellan natur, boendemiljö 
med landsbygdskaraktär och tätortsbyggan-
de är synlig i arkitekturen och i stads- och 
byggnadsplaneringen. Den hårda och den 
mjuka infrastrukturen kombineras på bästa 
möjliga sätt. 
• utgångspunkten för planeringen ligger i 

växelverkan med invånarna. Traditioner, 
minnen och olika platsers särprägel 
beaktas när man bygger nytt och bevarar 
det gamla. 

• kommunens kulturtjänster och lokala 
föreningar samarbetar med kommunens 
planläggning. 

• kultur- och naturturismen utvecklas. 

Utvecklingsmöjligheter  
och åtgärdsförslag




