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Kommunstyrelsen

Motion angåedne kulturen som utvecklingsområde

Kommunfullmäktigeledamöterna Stefan Askenryd (S), Beatrice Åström (S) och Lars U 
Granberg (S) har inkommit med en motion angående kulturen som utvecklingsmotor. Kultur, 
park och fritidsförvaltningen har anmodats att komma med ett tjänstepersonsyttrande i 
ärendet. 

Att kulturen ska vara en motor för utvecklingen av samhället och att ett vitalt och brett 
kulturliv stärker kommuner och regioners attraktionskraft och tillväxt överensstämmer väl 
med våra åsikter, likaså att kulturen har en stark betydelse för sammanhållningen och 
demokratin i samhället. Att ur dessa aspekter ta fram en kulturplan är ett lovvärt förslag, 
likaså att koppla den lokala kulturplanen till den av Region Norrbotten framtagna regionala 
kulturplanen. Ur tjänstemannasynvinkel är det självklart att arbetet med en sådan plan ska ske 
i nära samverkan med det lokala föreningslivet, något annat vore otänkbart, då 
kulturföreningslivet är en förutsättning för bredden i det lokala kulturutbudet, samt en 
förutsättning för det demokratiska samtalet. 

I remissutskicket framgår att kommunalrådsberedningen ställer sig positiv till förslaget men 
att det inte finns någon önskan om att planen ska bli ett nytt styrdokument på 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsenivå. Sistnämnda upplever vi från kultur, park och 
fritidsförvaltningen som anmärkningsvärt med tanke på att motionen efterlyser en tydlig 
koppling till långsiktiga visioner och tydliga mål. Fattas ett beslut om att inte göra 
Kulturplanen till ett styrande dokument, kommer Piteå att sticka ut i jämförelse med andra 
kommuner. Utifrån en snabb rudimentär undersökning har vi inte lyckats hitta en enda 
kommun i landet som har valt en liknande lösning, oaktat att flera kommuner saknar en 
gällande kulturplan. 

Slår man på stora trumman och sammankallar till dialog med det lokala kulturlivet så skapar 
det förväntningar som riskerar att få motsatt effekt och istället skapa besvikelse utifall planen 
inte är styrande. En plan som inte antas på kommunfullmäktigenivå riskerar därtill att bli 
verkningslös över förvaltningsgränserna, då övriga förvaltningar kan välja att bortse från 
eventuella förslag i handlingsplanen som påverkar deras respektive ansvarsområden. 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att det i den Regionala kulturplanen under rubriken 
”Regionalt fokus – stärkt kulturell infrastruktur” står angivet att en av utvecklingsinsatserna 
för perioden 2018-2021 är att verka för att ”Alla kommuner i Norrbotten har en kommunal 
kulturplan”. Skulle det bara bli en handlingsplan för Piteå kommuns vidkommande så kan 
man inte påstå att det uppnår målet.

Sammanfattat i punktform anser vi alltså följande:
 Förslaget om att ta fram en lokal kulturplan är bra.
 Att koppla den lokala kulturplanen till den Regionala kulturplanen är också bra.
 Samverkan med det lokala kulturlivet vid framtagningen av planen är en självklarhet.
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 Om planen inte blir ett styrande dokument som antas på Kommunfullmäktigenivå 
utan bara som handlingsplan, så är det anmärkningsvärt och särskiljer Piteå från övriga 
svenska kommuner med antagna kulturplaner.

 En dialog med det lokala kulturlivet om en kommunal kulturplan skapar förväntningar 
som kan resultera i påtaglig besvikelse om inte planen är styrande.

 En kulturplan som inte antas på Kommunfullmäktigenivå riskerar att bli verkningslös 
över förvaltningsgränserna.

 En handlingsplan uppfyller inte Region Norrbottens tanke om att alla kommuner i 
regionen ska ha en kommunal kulturplan.

Michael Jonsson
Avdelningschef Kultur
Kultur, park och fritidsförvaltningen 
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