
Strategisk kulturpolitik 

Kommunens kulturutbud och kulturliv engagerar och berör. Inte minst i sociala medier och Norrtelje 

Tidning. Vänsterpartiet i Norrtälje uppskattar det engagemanget. 

På kort sikt, i några dagsaktuella frågor, vill vi: 

- Att kommunen säkerställer finansiering av Roslagsmuseets fortsatta upprustning och drift, så 

verksamheten får förutsättningar bedrivas långsiktigt. 

- Att gamla brandstationen i Norrtälje, efter pågående renovering, återigen görs tillgänglig för 

verksamhet inom kulturområdet. 

- Att en plan utarbetas för dokumentation och bevarande av historiska kulturvärden i samband med 

pågående och kommande nybyggnadsprojekt. 

Men var finns pengarna? Vi tror att det är en utopi att ovanstående och andra viktiga nysatsningar 

kan finansieras inom de synnerligen begränsade ramar Kultur- och Fritidskontoret tilldelas. 

Kostnadsbudgeten för år 2015 är cirka 134 miljoner kronor, och i praktiken minskande de kommande 

åren, för jämförbara verksamheter. Dessutom går engagerad och professionell personal redan idag 

på knäna för att förstå och lösa de nya möjligheter och utmaningar som uppstått då vi fått förmånen 

välkomna många nya människor till kommunen. 

Till kommunmedborgarna levereras badhusverksamheter, folkbibliotek, aktiviteter och anläggningar 

för ungas fritid, museer, konsthall, scenkonst, musik- och kulturskolor, stöd till idrott, vandringsleder, 

badplatser med mera, med mera. 

Eller annorlunda uttryckt: Kultur-och Fritidsförvaltningens verksamhet förebygger och förhindrar 

drunknade barn och vuxna. Stimulerar läsa, lära och kritiskt tänkande. Försöker skapa andra 

intressen och mötesplatser än att hänga på busstationen. Skapar förutsättningar och strukturer för 

att vi ska må bra. För vi mår bra av kultur.  

Kulturen vill och behöver kosta! Kulturpolitiken, och att finansiera den, kan inte brytas loss från 

kommunens utveckling i övrigt. 

Vänsterpartiet i Norrtälje önskar se en förändring till ett läge där kulturpolitiken lyfts upp till 

strategisk nivå, sammanhållen med utveckling av skola, miljö, bostäder, kommunikationer och 

arbetsutbud. Så skapar vi ambassadörer för vår kommun. Ambassadörer skapar inflyttning, och 

inflyttning skapar framtida skattekraft. Vi har inte råd att låta bli! 

 

Kjell Lindberg (V) 

 

 

 

 


