
Organisationens interna åtagande 
Under hösten genom föra utbildning för att kunna starta upp arbetet med medborgardialog på en 
bredare bas under 2022 (skulle startat 2020 för brett genomförande 2021 men Covid19 förändrade 
planeringen). Medborgardialogmodellen bygger på dialogforumkopplat till kommunens 
kommunfullmäktigemål. 
 
Organisationens externa åtagande 
Kuben är en aktivitet som kommer vara både en fysisk plats och en mötesplats för dialog kring viktiga 
och/eller aktuella samhällsfrågor. Kuben kommer att vara riktad till ungdomar men det är självklart 
öppet för andra som också vill tycka något.  Aktiviteten ”kuben” som hos oss symboliserar rätten till 
möten? 

Gymnasieskolan kommer förutom skolarbete att ha den utställd i hamnen. Vi låter några 
gymnasieungdomar sommarjobba kring denna ”kub” i sommar, på samma villkor som övriga 
feriejobb. 
 
Ungdomsverksamheten 
Genom kontinuerlig dialog och individuella samtal med våra besökare på vår ungdomsverksamhet 
arbetar vi aktivt för att skapa en plats där människors lika värde respekteras, där alla kan känna sig 
trygga och det sociala klimatet kännetecknas av öppenhet och respekt. 
 
Biblioteket 
Aktuellt 
• Biblioteket ska ha en föreläsning i början av juni med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i 
teoretisk filosofi, som pratar om demokrati och sanning. Hon har skrivit boken Alternativa fakta. 
• Bibliotekets digitala skrivarcirklar bidrar till det demokratiska samhällets utveckling och det viktiga 
samtalet och att alla ska kunna uttrycka sig. 
• Den digitala veckan, som biblioteket anordnade i slutet av mars, handlar om att alla ska kunna få 
kunskaper för att kunna delta i det digitala utbudet. En demokratifråga. 
 
 
Museet 
• Museet ger möjlighet för alla att at del av det historiska arvet som finns samlade i arkiv och 
magasin i det faktarum som öppnar under hösten 2021. 
• Museet ger i sitt utställningsprogram möjlighet för svenska minoriteter att berätta om sin kultur. 
• Museet skapar gratisappar som ger möjlighet att själv ta del av kunskap kring Simrishamns historia 
och Fornminnen på Österlen. 
 
Föreningsliv 
Simrishamns kommuns ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet.  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till 
ideella föreningar som är verksamma inom vår kommun. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Aktiviteterna som genomförs, både interna och framförallt våra externa, kommer att kommuniceras 
brett både i lokal media som i våra egna kanaler bla våra sociala kanaler. Vi kommer självklart 
också uppmärksamma att det är 100 år av demokrati vi har fokus på 2021. Tanken är att vi 
bland annat ska lyfta det ihop med undertecknandet av deklarationen men också i slutet på 
året då vi sammanfattar de insatser vi gjort under året. 


