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§ 43
Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor
Diarienr 16KS557

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor.
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Piteå 
Science Park, utarbeta en genomförandeplan i syftet att uppnå kommunfullmäktiges 
kulturmål.
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomförandeplanen utarbetas i bred dialog med 
civilsamhället och beslutas av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, § 19 bordlägga ärendet till ett senare tillfälle.
_____
 
Kommunfullmäktigeledamoten Stefan Askenryd (S), Beatrice Åström (S) och Lars U 
Granberg (S) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

att Piteå kommun, i ett brett och väl förankrat arbete i samverkan med det lokala 
föreningslivet, ska ta fram en långsiktig plan för kulturarbetet i kommunen.

Dessutom anförs i motionen:

Kulturen beskrivs som en motor för utvecklingen i samhället - ett vitalt och brett kulturliv 
stärker kommuners och regioners attraktionskraft och tillväxt. Kulturen har betydelse för 
sammanhållning och demokrati mellan individer och i samhället. För att väl kunna ta tillvara 
kulturens möjligheter som utvecklingskraft i samhällets alla delar och i det moderna Piteå 
kräver nu kulturpolitik och kulturarbete långsiktiga visioner och tydliga mål - en kulturplan. 
Sammanhållning och demokrati utveckling i dagens Sverige kräver också extraordinära 
insatser för samarbete mellan såväl olika politiknivåer som inom och mellan verksamheter i 
kommun och region. En sådan ny kulturplan för Piteå bör i sin huvudsakliga inriktning och 
strategiska delar, för helhet och långsiktighet, knyta an till den i landstinget fastslagna 
länsgemensamma kulturplanen. Delaktighet och engagemang måste prioriteras och arbetet ska 
därför ske i samverkan med det lokala föreningslivet.

__________

Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2016, § 281, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
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”Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget antagit ett antal övergripande mål där 
ett av målen lyder ”I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling”. Målet är riktat till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Piteå Science Park vilket 
innebär att dessa har ett särskilt ansvar att arbeta med att målet uppfylls. Det görs via 
ytterligare mål och nyckeltal och naturligtvis via det dagliga arbetet med verksamheter, 
aktiviteter, program och projekt. Piteå kommun har ett stort ansvar men utan det civila 
samhällets föreningar och kulturutövare, utan tex Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan 
så skulle inte Piteå ha det fina kulturutbud vi har.

Att lyfta detta engagemang och samarbete är viktigt för att säkerställa kulturens roll i Piteås 
utveckling. Det lokala målet finns formulerat och den regionala kulturplanen är ett viktigt 
dokument att förhålla sig till. Det som behövs är en färdriktning för arbetet med 
kulturfrågorna i Piteå. Att, i bred dialog med företrädare för det lokala kulturlivet, formulera 
en sådan färdriktning, i form av en genomförandeplan skulle stärka förutsättningarna att nå 
det mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Jag föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Piteå 
Science Park, utarbeta en genomförandeplan i syftet att uppnå kommunfullmäktiges 
kulturmål. Genomförandeplanen utarbetas i bred dialog med civilsamhället och beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Lars U Granberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §41  Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor
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