
INNEHÅLL:

Ge kulturen 
större plats!

Skelleftebornas kreativitet och kompetens är de viktigaste driv-
krafterna för kommunens utveckling. Kultur väcker nyfikenhet 
och skapar kreativa möten som utvecklar både individen och 
ger hela samhället nytänkande. I en starkt föränderlig värld ökar 
behovet av kultur, eftersom kulturen ökar individens förmåga 
att orientera sig och att våga möta det nya med nyfikenhet i 
stället för med fördomar.

Kulturhus som inspirerar!
Kulturskolepeng och verksamhet under skolans ramtid

Fler läsare och bemannade skolbibliotek!



TRE EXEMPEL
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ALLA bibliotekarier är bibliotekets viktigaste inventarier, ett centralt arbete i 
vårt kunskapssamhälle som guide in i böckernas värld. För att orka med 
behöver bibliotekarien fler kollegor och kvalitativ fortbildning.

BARN och ungdomar är inte bara framtid, de är nutid. Ge plats för sub-
kulturer. Fritidsgården kan utvecklas till att mer bli ett lokalt allaktivitetshus. 
Stöd till Mullbergets verksamhet! Försök med unga självförvaltningsgrupper.

Ett CENTRALT, rejält och flexibelt kulturhus blir rätt använt en 
vitamininjektion för hela kommunen, ett nav som inspirerar och skapar 
deltagande, men som inte tränger ut annan kultur.

Mer DIALOG och fler mötesplatser, både fysiska och digitala. Inflytande och 
delaktighet berikar kulturlivet  och skapar kontaktnät samtidigt som det ger 
hållbarhet. Därför behövs fler kontaktytor mellan konstnärer, subkulturer, 
amatörer, åldrar, publik och beslutsfattare.

EKONOMI krävs för att både det fria kulturlivet och kommunala kulturella 
institutioner ska kunna nå framgång i sitt arbete. Bättre dialog med det fria 
kulturlivet, en större kommunal kulturbudget tillsammans med mer 
sponsring och gräsrotsfinansiering (crowdfunding).

FRISTADSPROJEKTET handlar i grunden om det liberala kärnvärdet 
yttrandefrihet. Med Skellefteå som fristad stärks varumärket ”Berättarnas 
stad” när författare som verkar i kommunen stärker och lyfter kulturlivet 
genom litterär gemenskap och erfarenhetsutbyte. 

GRÄSROTSSKAPANDE behöver fångas upp på bättre sätt. Det kan ske genom
enklare ansökningsbyråkrati, tillgängliga lokaler och resestöd.

HANTVERK är en viktig del av kulturarvet. Hantverkskonsulenten bör få större 
omfattning för att bättre kunna serva både kulturskolan och allmänheten. 
Ideella krafter som Rismyrlidens vänner spelar också en betydelsefull roll. 

Nå ut med INFORMATION kring vad som kan erbjudas inom kulturlivet. 



DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

BAKGRUND

JÄMSTÄLLDHET kräver förebilder av underrepresenterat kön. Könsuppdelad 
statistik tydliggör. Ungdomskollos är en bra väg in. MAN (Museum Anna 
Nordlander) måste få ekonomiska muskler för att verka som genusmuseum.

En KULTURSKOLA med fler tjänster, bredd av kulturuttryck och kulturskole-
peng. Musik och andra kulturyttringar ger individen flera verktyg för inlär-
ning och utveckling.  Kulturskolans verksamhet kan samordnas på skoltid i 
form av ramtiden.

Fler LÄSARE! Föräldrar ska inspireras att bidra från småbarnsåren. Textsamtal 
i förskola och skola är centrala. Skolbibliotek ska vara bemannade och 
kvalitativa. Uppsökande verksamhet för att nå främst unga vuxna. Hjälp till 
läsecirklar. Det ska vara lätt att låna böcker på platser där många människor 
rör sig.

Akuta insatser krävs i befintliga MUSEIMAGASIN, där vårt historiska arv idag 
riskerar att förstöras av vatten, eld och skadedjur. Säkra kulturarvet!

Utveckla NORDANÅ som kultur- och friluftscentrum. När vi nu slipper en

PROFESSIONELLA kulturskapare kan via referensgrupper t ex utvärdera 
kultursatsningar och föreslå stipendiater, d v s ta de konstnärliga besluten och 
lägga fokus på kvalité. Politiken ska hålla sig på armslängds avstånd så att 
kulturlivet kan vara fritt, ettrigt och ifrågasättande.

Kulturarbetare måste ha RIMLIGA villkor för sitt skapande. Kommunal kultur 
ska vara en kreativ konkurrent till det fria kulturlivet men ska inte utarma det. 
Jobba för kompetensutveckling och nätverkande inom RÖRLIG bild genom en 
professionell redigeringsstudio i Skellefteå.

För att forskarrum Nordanå ska fungera som ett SAMORDNAT forskarrum 
krävs dels att alla samarbetsarkiv har resurser dels till bemanning och dels 
fortbildning. Även konst- och kommunarkiven bör delta. 

Kultur ska vara TILLGÄNGLIG för alla, såväl boende utanför centralorter, för 
funktionsnedsatta som för allmänt kulturovana. Kulturbussar till större 
arrangemang. Biljett till större kulturevenemang kan gälla också som 
bussbiljett.

ÅTERKOMMANDE kulturdagar som turnerar i olika delar av kommunen med 
föredrag, panelsamtal, diskussioner och olika kulturinslag stimulerar kulturliv 
i hela kommunen.



DÄRFÖR LIBERALERNA

LIBERALT INNEHÅLL

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extremister 
och socialister. Fakta och humanism kan allvarligt skada fördomar och 

populism.

liberalerna.se / info@liberalerna.se / 020-53 53 53

Liberala idéer borde vara lika självklara som luften vi andas: 
demokrati, jämlikhet, kunskap och öppenhet. Men viljan till 
frihet har alltid retat dem som vill styra och ställa.

Liberalerna i Skellefteå kommun lovar:

✓ Studiero i skolan med mer lärarledd undervisning och mobilfria klassrum.
✓ Förskoleplats i tid med mindre barngrupper och hög kvalité i

verksamheten.
✓ Fler vårdplatser på Skellefteå lasarett
✓ Valfrihet inom äldreomsorgen – ja till privata utförare
✓ Minst två nya äldreboenden ska byggas under kommande fyra år 
✓ Rädda LSS! Rätten till personlig assistans ska skyddas.
✓ Planerna på ett hospice i Skellefteå förverkligas.
✓ Stopp mot hedersbrott – aktivt arbete för att minska människors utsatthet.
✓ Utmaningsrätt – privata företag ska ha rätt att begära upphandling av 

kommunala tjänster som kommunen gör i egen regi.
✓ Kulturhuset invigs senast januari 2020.
✓ Bygget av nya resecentrum startar under mandatperioden.
✓ Beslut om att E4 ska flyttas ut ur stan inom fyra år.
✓ Norrbottniabanan ska byggas i hela sin längd.
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