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1. Inledning 

1.1. Syfte 
Kulturpolitiskt	program	för	Svalövs	kommun	syftar	till	att	ge	kulturen	en	stark	
roll	i	kommunen.	Programmet	ska	tillsammans	med	tillhörande	handlingsplan	
ange	den	politiska	viljeinriktningen	och	ambitionsnivån	inom	kulturområdet	i	
Svalövs	kommun.	

Programmet	sträcker	sig	till	en	början	från	2023	till	2025	varefter	det	utvärderas	
inför	framtagande	av	nytt	eller	reviderat	program.	

1.2. Kulturen i Svalövs kommun 
Svalövs	kommun	är	en	landsbygdskommun	med	flera	geografiskt	spridda	
tätorter.	Flera	duktiga	konstnärer	och	konsthantverkare	har	funnit	inspiration	i	
kommunens	vackra	miljöer	och	etablerat	sig	här.	Fridhems	folkhögskola	är	ett	
flaggskepp	för	Svalövs	kommun	och	flera	av	Sveriges	framträdande	fotografer,	
filmskapare,	musiker	och	skådespelare	har	fått	sin	utbildning	på	folkhögskolan.		

I	kommunen	finns	flera	föreningsdrivna	museer,	vars	utställningar	speglar	
en	kulturhistoria	med	anknytning	till	bygden.	Tillgång	till	scenkonst	och	film	
finns	i	främst	genom	ideella	krafter	och	under	läsåret	finns	möjlighet	att	ta	
del	av	Fridhems	folkhögskolas	produktioner.	Förvaltningen	samverkar	med	
olika	kulturutövare	inom	ramen	för	Kultursommar,	kring	lovaktiviteter	och	
kommunens	evenemangskalender.	

Bildningsnämnden	ansvarar	för	större	delen	av	kommunens	kulturverksamhet	
genom	folkbiblioteken,	Kulturskolan,	uppdraget	Skapande	Skola,	kommunens	
konstsamling	samt	ekonomiskt	stöd	till	föreningar	och	andra	kulturaktörer.	

En	viktig	kommande	arena	för	kultur	är	det	beslutade	allaktivitetshuset.	All-
aktivitetshuset	ska	innehålla	mötesplatser	och	aktiviteter	som	knyter	samman	
människor	i	alla	åldrar	och	stimulera	till	engagemang	och	delaktighet.

3



2. Utgångspunkter

Programmets	mål	har	sin	huvudsakliga	utgångspunkt	i	nationell	och	regional	
kulturpolitik	samt	i	Svalövs	kommuns	vision.	Därutöver	finns	ytterligare	viktiga	
styrdokument	och	utgångspunkter	för	den	kulturpolitiska	inriktningen.	

2.1. Nationella och regionala kulturpolitiska mål 
De	nationella	kulturpolitiska	målen	fastslår	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.

För	att	uppnå	målen	ska	kulturpolitiken:

 ¼ främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att  
utveckla sina skapande förmågor,

 ¼ främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

 ¼ främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 ¼ främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

 ¼ särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Den	regionala	kulturpolitiken	utgår	ifrån	de	nationella	kulturpolitiska	målen.	
Målsättningen	för	den	regionala	kulturpolitiken	är	att	hela	Skåne	ska	utveckla	
och	ha	tillgång	till	ett	rikt	och	dynamiskt	kulturliv	av	hög	kvalitet	med	både	bredd	
och	spets	som	fler	ska	ha	förutsättningar	att	delta	i	och	ta	del	av	på	lika	villkor.	

2.2. Svalövs kommuns vision och andra 
kommunala styrande dokument

Svalövs	kommuns	vision	beskriver	bland	annat	vikten	av	att	knyta	samman	
platser,	människor	och	perspektiv	i	en	gemenskap.	Mötesplatser	och	aktiviteter,	
medskapande	och	delaktighet	är	viktiga	instrument	för	vår	utveckling.	Vi	ska	
ha	en	levande	landsbygd	med	goda	livsmöjligheter	i	hela	kommunen.		

Svalövs	kommun	har	mod	och	framåtanda,	och	gör	önskade	och	nödvändiga	
förändringar	med	engagemang,	nyfikenhet	och	nytänkande.

Svalövs	kommuns	biblioteksplan	omfattar	kommunens	bibliotek	specifikt	
och	lyder	under	bibliotekslagen	(2013:801)	och	skollagen	(2010:800).	Det	
kulturpolitiska	programmet	har	också	en	nära	koppling	till	Fritids- och 
Idrottspolitiskt program för Svalövs kommun 2019-2025	samt	Bestämmelser för 
föreningsbidrag	där	fördelningen	av	föreningsbidrag	ska	utgå	ifrån	både	fritids-	
och	idrottspolitiskt	program	och	kulturpolitiskt	program.		

2.3. Arbetet med folkhälsa, barnets rättigheter 
och antidiskriminering 

Barnkonventionen	(2018:1197)	och	diskrimineringslagen	(2008:567)	är	viktiga	
utgångspunkter	för	det	kulturpolitiska	programmet	och	de	åtgärder	som	
genomförs.	Förvaltningen	behöver	säkerställa	att	barnrättsperspektivet	
efterlevs	och	att	hänsyn	tas	till	människors	lika	rättigheter	och	möjligheter	
oavsett	kön,	könsöverskridande	identitet	eller	uttryck,	etnisk	tillhörighet,	
religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionsnedsättning,	sexuell	läggning	
eller	ålder.

Möjligheten	att	utöva	och	ta	del	av	kultur	är	en	viktig	del	i	arbetet	för	en	god	
folkhälsa.	Det	kulturpolitiska	programmets	inriktning	behöver	därför	också	
bidra	till	att	uppfylla	målen	för	Svalövs	kommuns	folkhälsopolitiska	program.	
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Svalövs kommuns kulturpolitiska mål
 ¼ Alla kommuninvånare ska ges möjlighet att ta del av  

och skapa kultur

 ¼ Insatser ska göras för att stärka Svalövs kommun som en  
kreativ och nyskapande kommun med framåtanda

 ¼ Särskilda insatser ska göras för att stärka barns och  
ungas rätt till kultur

 ¼ Kommunen ska arbeta för att uppmärksamma och 
tillgängliggöra Svalövs kommuns kulturarv

 ¼ Kommunen ska främja stöd för ett engagerande  
och utvecklande kulturutbud

3. Kulturpolitiska mål

3.1. Alla kommuninvånare ska ges möjlighet  
att ta del av och skapa kultur

Kulturens	bredd	och	utbud	ska	särskilt	beakta	språkmångfald,	personers	
ekonomiska	möjligheter	och	perspektiv	såsom	genus-,	jämställdhets-	och	
HBTQ-perspektiv.	Detta	för	att	kulturutbudet	ska	vara	tillgängligt	för	alla	
invånare	oavsett	exempelvis	bakgrund,	ekonomi	och	könsidentitet.

Anpassningar	ska	ske	så	att	personer	med	begränsad	fysisk	rörlighet	
eller	annan	funktionsvariation	ska	kunna	delta.	Kommunen	ska	främja	
kulturdeltagande	i	grupper	som	tar	del	av	kultur	i	mindre	omfattning.	

Det	ska	vara	möjligt	att	utöva	och	uppleva	kultur	oavsett	var	människor	bor	i	
kommunen.	Den	digitala	utvecklingen	tas	tillvara	för	att	öka	tillgängligheten		
till	kultur.	

3.2. Insatser ska göras för att stärka Svalövs 
kommun som en kreativ och nyskapande 
kommun med framåtanda

I	Svalövs	kommun	finns	skickliga	kulturskapare	och	kulturinstitutioner	som	vi	
vill	ska	blomstra	och	synas.	Att	uppmärksamma	och	ge	olika	former	av	stöd	till	
det	fria	kulturlivet	är	verktyg	som	kommunen	kan	använda	för	att	bidra	till	detta.	

Kommunen	ska	fördjupa	samarbetet	med	kulturinstitutioner	och	kulturskapare.	
Detta	för	att	bidra	till	en	förbättrad	bild	av	Svalövs	kommun	som	framåtsträv-
ande	inom	kulturområdet	och	samtidigt	förbättra	tillgången	till	ett	kreativt	och	
kvalitativt	kulturutbud	för	våra	kommuninvånare.	

Internationellt	utbyte	ska	främjas	med	betoning	på	kommunens	vänorter.
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3.3. Särskilda insatser ska göras för att stärka 
barns och ungas rätt till kultur 

Barnkonventionen	är	svensk	lag	och	fastslår	barns	rätt	att	fritt	och	till	
fullo	delta	i	det	kulturella	och	konstnärliga	livet.	Offentliga	aktörer	har	
ansvar	för	att	se	till	att	barnkonventionen	efterlevs	inom	sina	respektive	
verksamhetsområden.	

Kommunen	ska	utveckla	och	förbättra	former	för	stöd	och	samarbeten	samt	
tillgången	till	ändamålsenliga	lokaler.	Detta	för	ungas	möjlighet	att	uppleva	
och	uttrycka	sig	i	konstnärlig	form	tillsammans	med	andra	unga	och/eller	
kulturinstitutioner,	skola	och	civilsamhälle.	

Inom	kommunen	ska	möjligheterna	till	kulturell	utbildning	och	
färdighetsträning	främjas.		

3.4. Kommunen ska arbeta för att uppmärksamma 
och tillgängliggöra Svalövs kommuns kulturarv

Kulturarv	är	alla	fysiska	och	immateriella	uttryck	för	mänsklig	påverkan	genom	
tiderna	såsom	lämningar,	föremål,	miljöer,	verksamheter	eller	traditioner,	
språk,	musik	och	berättelser.	Vad	som	anses	vara	kulturarv	förändras	över	tid	
och	är	beroende	av	samtida	sammanhang	och	av	samhällets	utveckling.	

Kommunen	ska	arbeta	för	att	uppmärksamma	och	tillgängliggöra	olika	uttryck	
för	Svalövs	kommuns	kulturarv,	såväl	nya	som	historiska.	Detta	så	att	så	många	
kommuninvånare	som	möjligt	kan	ta	del	av,	glädjas	åt	och	känna	stolthet	över	
vårt	gemensamma	kulturarv.	

3.5. Kommunen ska främja stöd för ett 
engagerande och utvecklande kulturutbud

Stöd	till	kulturutövare	är	ett	viktigt	verktyg	för	att	främja	ett	engagerande	
och	utvecklande	kulturliv.	Ett	fokusområde	för	kommunen	är	en	mer	
jämlik	fördelning	av	kommunalt	föreningsstöd,	stipendier,	kulturpriser	
och	studieförbundsstöd.	Förvaltningen	ska	också	arbeta	för	förbättrade	
kommunikationsmöjligheter	samt	beakta	utvecklingsmöjligheter	genom		
olika	samarbeten.
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4.  Ansvar och  
genomförande 

Kommunfullmäktige	fattar	beslut	om	programmet.	Kommunstyrelsen	har	
ansvaret	för	programmets	genomförande	och	uppföljning	i	samråd	med	
berörda	nämnder.	Kommunstyrelsen	ansvarar	också	för	att	göra	programmet	
känt	i	kommunens	nämnder	och	bolagsstyrelser.

En	handlingsplan	kopplas	till	programmet	och	beskriver	de	åtgärder	som	
behövs	för	att	kulturområdet	ska	utvecklas	i	enlighet	med	programmets	mål.	

5. Uppföljning  
och utvärdering 

Uppföljning	och	utvärdering	av	programmets	utformning	och	av	måluppfyll-
elsen	ska	göras	vid	programtidens	slut	inför	framtagande	av	nytt	program.
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Kulturpolitiskt program för Svalövs 
kommun syftar till att ge kulturen en stark 
roll. Programmet ska tillsammans med till-
hörande handlingsplan ange den politiska 
viljeinriktningen och ambitionsnivån inom 
kulturområdet i Svalövs kommun.

Svalövs kommuns kulturpolitiska mål
 ¼ Alla kommuninvånare ska ges möjlighet att ta del av  

och skapa kultur

 ¼ Insatser ska göras för att stärka Svalövs kommun som en  
kreativ och nyskapande kommun med framåtanda

 ¼ Särskilda insatser ska göras för att stärka barns och  
ungas rätt till kultur

 ¼ Kommunen ska arbeta för att uppmärksamma och 
tillgängliggöra Svalövs kommuns kulturarv

 ¼ Kommunen ska främja stöd för ett engagerande  
och utvecklande kulturutbud

Läs mer om Svalövs kulturliv på 
www.svalov.se/uppleva--gora/kulturplats-svalov

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
0418-475000


