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Kulturplan 2015-2021
Dogs bark, humans make art.
- Robert Harding, konstnär Kulturen är kärnan i det som gör oss till människor och den följer oss genom hela livet. Kultur
händer när människor möts och där människor lever och liksom tiden är den föränderlig. Ett rikt
kulturliv är en vital del av samhället och för att det ska uppstå vill vi ge gynnsammast möjliga
förutsättningar.

Planens omfattning och giltighet
Kulturplanen är en strategi för utvecklingen av kulturlivet i Svalövs kommun. Den innehåller en
övergripande strategi samt ett ental prioriterade områden, utan inbördes rangordning. Planen
bygger på de kulturdialoger och det övriga arbete som utfördes i samband med Beredningen för
lokalt kulturprogram. Svalövs kulturplan knyter också an till de regionala och delregionala
kulturplanerna och de större sammanhang vi befinner oss i, nationellt och globalt.
Kulturplanen börjar gälla under 2015 och fortsätter att gälla som längst till och med 2021.

Relaterade planer
Biblioteksverksamheten i Svalövs kommun styrs enligt Biblioteksplanen. Kommunen ingår i
samarbetet Familjen Helsingborg, där det finns en gemensam verksamhetsplan för kulturen. På
regional nivå finns Region Skånes kulturplan, i enlighet med den nationella samverkansmodellen.

Svalövs kulturstrategier
Övergripande mål


Att utveckla ett varierat och mångsidigt kulturliv i vilket alla invånare kan delta oavsett
ålder och intressen och som erbjuder upplevelser som berikar.



Att skapa en gynnsam miljö för kulturskapare och kulturinstitutioner i Svalövs kommun.



Att utveckla ett kulturliv som har sin grund i kommunens förutsättningar, historia och
traditioner.



Att främja såväl nationellt som internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.



Att genom ett aktivt kulturliv ge invånare en identitet och en stolthet över att bo i Svalövs
kommun.



Att stärka kultur som perspektiv i alla samhälls-/politikområden.

Övergripande strategier
För att nå målen bör Svalövs kommun:


Avsätta en dedikerad resurs i form av en kultursamordnare, med uppdrag att se över det
kulturella utbudet, främja samarbete mellan de olika aktörerna och göra information om
det samlade kulturutbudet tillgänglig för allmänheten.



Aktivt arbeta med att tillvarata och bidra till utvecklingen av lokala initiativ inom
kulturområdet, från såväl ideella organisationer som lokala näringsidkare och
privatpersoner.



Bygga och stödja strukturer för ett rikt och aktivt kulturliv, som också gynnar kulturskapare
och kulturinstitutioner i Svalövs kommun.



Aktivt arbeta med en kommunikationsplan som anpassas efter vilka kanaler som används
av allmänheten.



Samarbeta över både inre och yttre förvaltningsgränser. Det delregionala samarbetet i
Familjen Helsingborg ska prioriteras för fortsatt utveckling, samt vara en faktor i arbetet
med planens målområden.



I alla kommunens aktiviteter inom kulturområdet ska planeringen beakta tillgängligheten
för barn och unga, för personer med funktionsnedsättning och för personer med annat
modersmål än svenska.

Prioriterade utvecklingsområden
Område A: Barns och ungdomars kultur
Barns och ungdomars kultur omfattar både eget skapande och att ta del av andras skapande.
Kommunen är garanten för alla barns och ungdomars tillgång till kultur. Kommunen ska därför ha
en Kulturskola med ett brett utbud och professionella lärare och den ska vara tillgänglig.
Aktiviteter:


Genomföra åtgärder för att öka tillgängligheten för kommunens barn och ungdomar till
Kulturskolan.



Kommunen ska ansvara för att det finns ett varierat kulturutbud för barn och ungdomar i
Svalövs kommun. I samband med skollov ska flera avgiftsfria aktiviteter finnas.



Samarbete med idéburen sektor prioriteras.



Vid större kulturella evenemang i kommunens regi ska det alltid finnas ett barnperspektiv
med i planering och genomförande.

Område B: Utveckling och stöd till kulturella och kreativa näringar
(KKN)
De kulturella och kreativa näringarna stärks genom medvetna satsningar. Viktiga insatser görs
genom samarbetet i Familjen Helsingborg.
Aktiviteter:


Upprätta och underhålla adressbok till verksamma inom KKN i Svalövs kommun.



Arrangera årliga nätverksträffar för personer verksamma inom KKN i Svalövs kommun för
att underlätta nätverkande och skapande av nya kontakter.



Aktivt medverka i projekt som stödjer etablering och utveckling inom KKN.

Område C: Kulturens tillgänglighet
Det samlade kulturutbudet görs tillgängligt för befolkningen genom aktiva satsningar på
information och transporter. Kulturella platser och händelser omfattar även kulturarvet.
Aktiviteter:


Sammanställa kulturutbudet och presentera det i tryckt och digital form där det blir bäst
tillgängligt för allmänheten.



Vid kulturella evenemang i kommunens regi ska transportfrågan finnas med i planeringen.



Utforska möjligheten att etablera en ”kulturbuss” inom kommunen.



Utforska och använda en eller flera digitala kanaler för att ge allmänheten tillgång till
fördjupad information om kulturella platser och händelser i kommunen.



Aktivt stödja och medverka i projekt som syftar till informationsspridning om kulturella
platser och händelser i kommunen. Prioritera projekt som möjliggör distribuerad
informationsproduktion, så att många kan bidra med innehåll. Häri ingår att utforska och
prova minst en mobilapplikation för information om kulturella platser.

Område D: Samverkan med idéburen sektor
Den idéburna sektorn spelar en viktig roll i kulturlivet, då den engagerar både professionella
kulturskapare och amatörer, och utgör en demokratisk kraft som bidrar till att sprida och
tillgängliggöra kultur. Kommunen ska stötta på ett sätt som leder till ökad bredd och mångfald i
kulturutbudet. Samverkan med den idéburna sektorn är alltså en viktig framgångsfaktor för
kommunen.

Aktiviteter:


Samarbeta med aktörer i idéburen sektor vid kulturella evenemang.



Aktivt stödja och underlätta för kulturella initiativ från idéburen sektor.



Uppmuntra bildandet av en teaterförening.



Bjuda in aktörer från idéburen sektor till nätverk och dialoger inom kulturområdet.



Tillsammans med aktörer från idéburen sektor initiera och medverka i projekt inom övriga
målområden.

Område E: Kulturella arenor
I Svalövs kommun ska det finnas kulturella mötesplatser som kan besökas av människor i olika
åldrar med olika förutsättningar och bakgrund. I alla kommundelar ska det finnas ändamålsenliga
och lättillgängliga arenor för kultur; det ska finnas mötesplatser där medborgare och
kulturskapare kan träffas och platser där man kan uppleva kultur.
Aktiviteter:


Kartlägga och synliggöra de kulturella arenor som finns i kommunen.



Upprätta en plan för att öka tillgängligheten till kulturella arenor i hela kommunen.



Förbättra tillgängligheten till de offentliga rum som finns och utveckla deras potential som
mötesplatser. Häri ingår att informera kulturskapare och allmänhet om möjligheterna.



Utforska och implementera minst en digital kulturell arena, där kulturskapare och
allmänhet kan ansluta.



Samarbeta med idéburen sektor för att utveckla nya och befintliga rum för skapande,
såsom replokaler och ateljéer.

