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Förord

Kultur frodas och finns där människor möts – i studiecirkeln eller kören, på
teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten med varandra
som vi lär oss om oss själva, inspireras och ges utrymme att uttrycka oss och
utvecklas.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
För att stödja Bromöllas kulturliv i dess utveckling har vi tagit fram detta
kulturpolitiska program. Programmet har vuxit fram i dialog med föreningar,
kulturarbetare och medborgare. Programmet är övergripande och sätter ord på
den utveckling som önskas. Det synliggör inriktning och förhållningssätt i vårt
arbete med kulturen och ska genomsyra all kommunal verksamhet i Bromölla
kommun.

Kulturens mångsidiga betydelse

Vad är det första vi tänker på när vi hör ordet kultur? För många är det ofta
de klassiska konstarterna som poppar upp i huvudet så som teater, musik och
bildkonst. Men kultur bidrar med så mycket mer än upplevelser inom dessa
områden.
Bromölla kommun definierar kultur utifrån det breda samhällsvetenskapliga
kulturbegreppet. Kulturen är inte enbart kopplad till konsten och litteraturen
utan också till människors levnadssätt, grundläggande rättigheter, värderingar,
traditioner och trossatser. Kultur handlar om upplevelser, kommunikation,
möten mellan människor och konstnärlig gestaltning i ständig förändring.
Det råder i stort sett enighet inom forskning och samhällsplanering att
kulturen, utöver egenvärdet, kan bidra till samhället med såväl sociala
som ekonomiska värden. Forskningsprogram har startats med syfte att öka
förståelsen för kulturens värden och metoderna att mäta dessa värden.
I forskningsrapporten Kultur, turism och stadsattraktivitet (2006) skriver
Göran Cars, KTH:
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”Individer och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö och
som kan erbjuda individen goda förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar.
Sådana platser kännetecknas ofta av kulturella kvaliteter. Kultur har traditionellt
betraktas som ekonomiskt tärande. Så är det inte idag. En genomtänkt
kulturinvestering kan bidra till att skapa värden som betydligt överstiger de
kostnader den är förenad med.”

Bromölla bibliotek. Foto: Christina Hedlund

Att de kulturella och kreativa sektorerna har starka sociala och ekonomiska
värden visar även rapporten The Economic contribution of the creative industries
to EU GDP and employment (2014). Rapporten som är gjord av konsultföretaget
TERA, visar bland annat att totalt 3,8 % av de som arbetar inom EU, mer än
8,5 miljoner personer, arbetar inom de kulturella och kreativa sektorerna.
Europeiska kommissionen lyfter fram kultur och audiovisuella medier som
betydelsefulla för att nå EU 2020-målen.
Kulturrådet, som är en myndighet under kulturdepartementet, bidrar till att
utveckla och medverka i insatser för att främja bland annat kulturella och
kreativa näringar. Detta syftar till att stärka samarbetet mellan kulturliv och
näringsliv. Enligt nationella folkhälsokommittén växer kunskapen och insikten
om kulturen som tillväxtfaktor i lokalsamhället stadigt. Folkhälsokommittén
visar även på vetenskapligt stöd för att deltagande i kulturella aktiviteter är
hälsofrämjande och bidrar till ett längre och friskare liv. Ett gott exempel på
detta är projektet ”Kultur på recept” som visat på goda resultat vad gäller
deltagarnas välbefinnande.
Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna har var och en
rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del
av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
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Utifrån den kunskap som forskningen ger oss ses kulturen som en
betydelsefull byggsten när vi formar och utvecklar vårt lokalsamhälle.

Nationell kulturpolitik

Sveriges kulturpolitiska mål slår fast att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Dessa mål ska vägleda och
inspirera både statens, regionens och kommunernas kulturpolitiska beslut.
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor.
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Inom kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom litteratur
och läsfrämjande, arkitektur, formgivning och design, arkivområdet samt
kulturmiljöområdet.

Regional kulturpolitik

Region Skånes kulturpolitik ska bidra till att förverkliga målbilden och
ställningstagandena i utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”,
genom att arbeta för ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle
präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens
och morgondagens mångfald av uttryck. Kulturen ska upplevas som en
kraft som skapar social gemenskap och bidrar genom integration och
demokratiutveckling till individens och samhällets utveckling och välfärd.
Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion och vara en
tillåtande och inkluderande region – tillåtande och inkluderande - där alla
känner sig välkomna. Kulturlivet ska bidra till ett miljömässigt hållbart
Skåne. Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och
människors vardag.
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Region Skåne har två kulturpolitiska mål:
• Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd
och spets.
• Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Plockning av humle vid Humletorkan. Foto: Tobias Delfin

För att nå de kulturpolitiska målen arbetar Region Skåne med nio
kulturpolitiska strategier, varav flera är särskilt betydelsefulla för
kulturlivets utveckling i Bromölla:
• Stärkt kulturell infrastruktur.
• Förbättrade villkor för konstnärligt skapande.
• Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet.
• Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/
politikområden.
• Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella
samarbetet.
• Stärkt dialog inom kultursektorn.
• Stärkt kunskapsutveckling och forskning.
• Ökad användning av digitaliseringens möjligheter.
• Utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn.
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt nationella minoriteter.
Region Skåne är indelad i fyra delregioner. Bromölla är en del av samarbetet
inom Skåne Nordost, och kommunens utvecklingsområden följer Region
Skånes kulturpolitiska riktning.
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Vision för kulturen i Bromölla

Alla medborgare ska uppleva att de kan påverka och vara med att
skapa kultur i Bromölla, vilket bidrar till att människor mår bra.
Delaktighet och engagemang skapar Bromöllas framtid. Kulturen ska
vara en naturlig del av människors vardag genom att stärka demokrati,
samexistens och människors identitet. Kulturen ska vara en självklar del i
samhällsbyggandet, genomsyra alla verksamhetsområden och bidra till
ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Kulturpolitisk strategi – lokalt förankrat kulturarbete

Kulturen ska skapas och byggas av Bromöllas medborgare, föreningar och
organisationer – deltagarkultur.
Kulturella nätverk och kulturella aktiviteter bidrar till ökad gemenskap,
stärker människor, motverkar utanförskap och främjar demokratin.
Bromölla kommuns uppgift är att föra samman föreningar och
människor och hjälpa nya kulturprojekt till världen, genom att stödja och
stimulera nya kreativa idéer. Vi menar att det behövs både amatörer och
professionella inom kulturen, precis som idrottsrörelsens bas och elit.
Vi vill arbeta med basen och bygga upp kulturen underifrån.
Bromölla kommun ska i liten utsträckning stå som arrangör av
kulturaktiviteter. Istället ska kommunen ge kulturella föreningar och
nätverk ekonomiskt och administrativt stöd för kulturskapande. Bromölla
kommun ska skapa goda förutsättningar för våra kulturarbetare och
kulturföreningar att verka i vår kommun och ge plats för nytänkande och
experimenterande inom kulturområdet.
Kulturarbetare i Bromölla är viktiga för utvecklingen av Bromölla kommun.
Aktivt deltagande i kulturlivet är också betydelsefullt för folkhälsan.
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Gatukonst i Bromölla av ROA. Foto: Viktoria Unosson

Ung
Kultur Möts.
Ung
redaktion.
Foto: Christina Hedlund

Utvecklingsområden

Bromölla kommun kommer under programperioden 2016-2020 att
prioritera följande utvecklingsområden.
Biblioteket - Kulturpunkt
Biblioteket ska spela en stor roll som kulturell mötesplats och demokratisk
arena.
Biblioteket ska utvecklas till en kulturpunkt i lokalsamhället där läsning,
berättelser, kunskap, information, kreativitet och skapande står i centrum.
Kulturpunkten ska vara en arena för digital delaktighet och arbeta
läsfrämjande. Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Ett integrerat folk- och skolbibliotek ska öppna i Näsum.
Samverkan mellan biblioteken i Skåne Nordost är nödvändig för att öka
kvaliteten och tillgängligheten till bibliotekens tjänster. Utveckling av det
digitala SNOKA-biblioteket, bland annat gemensam kompetensutveckling,
kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte och omvärldsorientering är
viktiga samverkansområden mellan biblioteken inom Skåne Nordost.
Biblioteksparken ska utvecklas till en ”Krumelurpark” där konst och
litteratur står i centrum. Läs mer om bibliotekets verksamhet i Bromölla
kommuns biblioteksplan.
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Kulturella kreativa näringar – Kulturturism
Med fokus på en ökad samverkan mellan kulturpolitik och näringslivspolitik
ska nya kontaktytor skapas mellan olika näringar och ge ökad tillväxt och
attraktionskraft i Skåne Nordost. Fokus ska ligga på utveckling av samspelet
mellan dessa för ökad tillväxt och en ökad attraktionskraft för Skåne Nordost.
Ett bredare nätverksarbete kan bidra till att stimulera och utveckla regionen
inom bland annat kulturturism, etableringar och inflyttning. Att skapa goda
förutsättningar och mötesplatser för att korsbefrukta det offentliga, det
ideella och det privata i samhället är ett steg i detta arbete.
Rollen för kulturella kreativa näringar/idéer och entreprenörer inom besöksoch turistnäringen ska förtydligas, och en lokal handlingsplan för kulturella
kreativa näringar ska tas fram.
Barn och unga – Kulturgaranti
Kulturutbudet i Bromölla ska vara tillgängligt för alla. Ett särskilt fokus ska
dock finnas på barn och ungas rätt till kulturell delaktighet, tillgänglighet,
kvalitet och garantier. Fortsatt samarbete med skolan ska garantera barn och
unga kulturupplevelser och kulturutövande.
Bromölla kommun har en kulturgaranti, vilket innebär att alla barn och unga
i förskola och skola erbjuds en kulturupplevelse per år från och med det år
man fyller fem år. Kulturgarantin innebär även att skolornas kulturombud
ska erbjudas ett fortbildningstillfälle inom kulturområdet per år. Kommunens
kulturavdelning i samverkan med skolornas kulturombud sörjer för ett
varierat och kvalitativt utbud. Kulturgarantin utgår från FN:s barnkonvention
som slår fast att alla barn ska ha samma tillgång till kulturell och konstnärlig
verksamhet.
Utöver kulturgarantin ska barn och unga även ges möjlighet till ytterligare
kulturaktiviteter i skolan samt erbjudas möjligheter till kulturupplevelser och
kulturutövande på fritiden. Samarbetet med lokala kulturaktörer ska stärkas
och kulturpedagogiska program erbjudas.
Arbetet med barn och ungas delaktighet i planering, produktion och skapande
ska vidareutvecklas. Kulturslanten, som är en kulturpott riktad till ungdomar
16-25 år, ska ge unga möjligheter att arrangera kulturaktiviteter.
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Konstkraft. Foto: Christina Hedlund

Vårt kulturarv – kulturell mångfald
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar,
föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter,
traditioner, namnskick, kunskaper mm) för mänsklig påverkan. Tillsammans
skapar vi som bor och lever på en plats framtidens kulturarv.
Interkulturella möten mellan människor och kulturell mångfald leder till
medvetenhet och insikt om varandras kulturer, vilket ger ökad förståelse
och skapar tolerans. Kulturell mångfald är en förutsättning för demokratisk
utveckling och integration.
Det handlar om att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i
kulturlivet, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation
eller religiös åskådning. Denna mångfald berikar Bromöllas identitet och
kulturutbud.
Genom interkulturella möten, synliggörande av vårt lokala kulturarv och
samverkan med både lokala och regionala kulturaktörer ska vi stärka
medborgarnas identitet, lyfta fram det unika med Bromölla samtidigt som
vi tillsammans skapar framtidens kulturarv.
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Bromöllas kulturliv
Biblioteksverksamhet
Bromölla huvudbibliotek är inte enbart en plats där du kan hämta
information och låna olika media som böcker, musik och film, utan också en
kulturmötesplats för alla. I Näsum öppnas 2016 ett nytt integrerat folk- och
skolbibliotek.
Barn- och ungdomsverksamhet
Barn och ungdomar är viktiga och lyfts fram som en prioriterad grupp såväl
nationellt som lokalt. Bromölla har en kulturgaranti för barn och unga.
Löpande arrangeras musik-, teater-, och dansföreställningar i förskola och
skola. Skolor ges även möjlighet att söka pengar för egna kulturprojekt och
Bromölla kommun är aktiv i att söka medel från Skapande skola, som är statliga
projektmedel som söks för kulturaktiviteter i samverkan med pedagoger.
Kulturaktiviteter för barn och ungdomar på fritiden arrangeras bland annat av
Bromölla bibliotek.
Teater, dans- och musikverksamhet
I Bromölla kommun finns ett brett utbud av teater, dans och musikverksamhet.
Bild och form
I Bromölla finns en kollektivverkstad och flera gallerier, både i föreningsform
och privat regi. Årligen anordnas flera konstutställningar av flera olika aktörer.
Bromöllas keramiska industrihistoria är unik och sätter en stark prägel på den
offentliga konsten. Fler än hundra offentliga konstverk finns att uppleva, från
världens största stengodsfontän till gatukonst.
Museiverksamhet och kulturarv
Runt om i kommunen finns flera platser som synliggör vårt kulturarv.
Kulturarvet finns också tillgängligt via vår digitala hembygdsbok
www.bromollahembygd.se.
Filmverksamhet
Filmverksamheten bedrivs av Filmpalatset, som är en av Sveriges främsta
biografer.
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Folkbildning
Olika studieförbund är verksamma i Bromölla kommun. De bedriver
studiecirkelverksamhet och arrangerar kulturprogram riktade till olika
målgrupper.

Utvärdering - uppföljning

Detta kulturpolitiska program fokuserar på fyra utvecklingsområden
som sträcker sig fram till 2020. I slutet av nästa programperiod ska en
utvärdering av utvecklingsområdena göras. Med utvärderingen som grund
ska ett nytt, framåtblickande program arbetas fram. Välfärdsberedningen
tillsammans med kommunens kulturavdelning ansvarar för detta arbete.
Det är viktigt att kommunens kulturarbetare, föreningar och medborgare
involveras i processen, till exempel genom dialogmöten, enkäter med mera.
Det kulturpolitiska programmet antas av kommunfullmäktige.

Kent Vibergs telefonkiosk Utveckling på Olof Palmes plats. Foto: Christina Hedlund
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