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Uppdragsdirektiv – Nytt kulturpolitiskt program
Uppdrag
Kommunfullmäktige uppdrar åt den valda tillfälliga beredningen att i 
samverkan med kulturenheten utvärdera nuvarande kulturpolitiska program 
2016-2019 samt arbeta fram och förankra ett nytt kulturpolitiskt program för 
Bromölla kommun som ska gälla 2020-2023. Det är viktigt att det nya 
kulturpolitiska programmet bygger på en helhetssyn då verksamheten 
påverkar flera kommunala verksamheter, ex förskola och skola, stöd och 
omsorg, turism och fritid samt näringsliv. Till det kulturpolitiska programmet 
kopplas även Biblioteksplanen som varje kommun ska anta enligt 
bibliotekslagen § 17. Det kulturpolitiska programmet ska även ha en tydlig 
koppling och beakta de nationella och regionala målen för kulturpolitiken. 

Syfte, bakgrund, målsättning
Bromöllas nuvarande kulturpolitiska program 2016-2019 antogs av KF i 
december 2015. Samhället är i ständig förändring och arbetet med att ta fram 
ett nytt program som ska gälla 2020-2023 behöver påbörjas. 

Kulturen har en allt viktigare roll att spela i samhällets totala utveckling. 
Kultur generar tillväxt, utveckling och arbetstillfällen, samt främjar 
människors hälsa och livsvillkor. En satsning på bredd, kvalitet och 
mångfald inom kulturen är en viktig del i arbetet att göra Bromölla till 
en attraktiv kommun för både invånare, besökare och företag. 

Syftet med det kulturpolitiska programmet är att tydliggöra vilka hörnstenar 
som det kulturpolitiska arbetet ska vila på, samt den värdegrund som det 
kulturpolitiska arbetet ska utgå ifrån. Programmet ska ange riktningen för de 
kommunala verksamheterna och definiera vilka utvecklingsområden som ska 
prioriteras under programperioden 2020-2023. 

I uppdraget ingår att:
 Definiera kulturbegreppets mångsidiga betydelse. Uttrycka en 

gemensam syn gällande kulturbegreppet.
 Definiera Bromölla kommuns vision för kulturverksamheten.
 Definiera en kulturpolitisk strategi för kulturverksamheten.



Bromölla kommun
Datum
2019-01-10

Referens
2018/1087

Sida
2(2)

 Definiera och prioritera aktuella utvecklingsområden under 
programperioden 2020-2023.

Följande aspekter ska tas med i arbetet med det kulturpolitiska 
programmet:

Utveckling av Kulturpunkten
Hur kan Kulturpunkten spela en större roll i det demokratiska samhällets 
utveckling? Hur kan Kulturpunkten blir en arena för ökad kunskap, större 
delaktighet och samhällsengagemang hos medborgarna? Andra utvecklings-
möjligheter? 

Barn och unga
Hur kan arbetet med och för barn och unga utvecklas? Vilka satsningar är 
önskvärda att göra för barn och unga? Finns behov och intresse att etablera 
en mindre men kvalitetsmässigt god kulturskola (inte enbart musik), där barn 
får tillgång till kultur på lika villkor? Detta i samverkan med utbildning. 

Kulturella och kreativa näringar/Kulturturism
Hur kan Bromöllas tillväxt och attraktionskraft öka genom utveckling av 
kulturturismen, både lokalt och i samverkan inom Skåne Nordost? Hur kan 
vi främja och utveckla arbetet med kommunens lokala kulturella och 
kreativa näringar? Detta i samverkan med näringsliv och turism. 

Vårt kulturarv/Kulturell mångfald
Samtida forskning pekar på att kultur och kulturmiljö är faktorer som väger 
tungt för individens val av bostadsort. Hur kan vi öka kunskapen om och 
lyfta fram vårt gemensamma kulturarv? Hur kan kulturen arbeta för en större 
integration och mångfald i verksamheten och utbudet?

Medborgarnas behov och önskemål
Hur ser beredningen och Bromölla kommuns medborgare på kommunens 
kulturverksamhet och hur vill man att den ska se ut i framtiden? Hur ser 
kulturföreningarnas och kulturarbetarnas behov och önskemål ut? 

 
Medborgardialog och omvärldsanalys
Inom ramen för uppdraget är det önskvärt att beredningen genomför både 
omvärldsanalys och medborgardialoger. Omvärldsanalysen innefattar 
kunskap som beredningen kan behöva inhämta utöver det som fås genom 
medborgardialogen. Det kan till exempel handla om de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, forskning eller tidigare utredningar.

Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef


