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Burlövs kulturplan 2017–2019
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06, § 8

Burlövs vision är att kommunen ska vara: ”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur” enligt Vision 2030 – Burlövs kommun.
Burlöv kommuns kulturverksamet omfattar bibliotek, kulturskola, näringsliv och allmän
kultur.
Det finns två bibliotek, ett huvudbibliotek i Arlöv och ett mindre bibliotek i Åkarp som
också erbjuder meröppet. Kulturskolan med möjlighet att uppleva en rolig och utvecklande
fritidsaktivitet med musik, dans, teater och skapande verkstad. I samverkan med näringslivet ses de kulturella och kreativa näringar som viktiga för den lokala utvecklingen på flera
sätt. Allmänkulturella enheten Kultur i Burlöv med Möllegården kultur som nav arrangerar
aktiviteteter för alla åldrar i hela kommunen. Nationaldags- och valborgsfirande, Granbackekvällar, Mölledagen med mera. Att bevara och utveckla Kronetorps Mölla, Arlövs
Teater och den offentliga konsten är andra viktiga uppdrag inom kulturen.
Vårt gemensamma mål att det varje dag året runt skall finnas en kulturaktivitet för alla.

Särskilda målgrupper
Barn och unga
Kultur för barn och unga är sedan länge ett prioriterat område nationellt, regionalt och
lokalt. Enligt barnkonventionen ska vi ”respektera och främja barnens rätt att till fullo delta
i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.
Läsåret 2016-2017 sjösätts en ny kulturgaranti som säkerställer att varje elev i hela kommunen får tillgång till kultur, kulturupplevelser och eget skapande, alla år från första året i
förskolan till sista året i grundskolan.
Över hälften av Kultur i Burlövs arrangemang ska vända sig till barn och ungdomar och under loven ska de lovlediga erbjudas ett rikt utbud av aktiviteter.
För att barn och unga ska få ökat inflytande i kommunen så har Burlövs kommun tagit initiativet till Burlövs Ungdomsråd och det finns även pengar avsatta för det så kallade ”Ungdomsinitiativet”, där enskilda ungdomar kan söka stöd för att förverkliga sina egna idéer.
Det är viktigt att Burlövs kommun fortsätter arbetet för att barn och ungdomar ska få ökat
inflytande och delaktighet.
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Burlövs kommun ska även vara en del i ett pilotprojekt som kallas ”Kulturcrew” som syftar
till ökat inflytande och delaktighet vad gäller kultur i skolan.
Under perioden 2016–2017 vill vi
•
•

Genomföra och utvärdera Kulturgarantin
Genomföra och utvärdera projektet ”Kulturcrew”

Verksamhetområden
Biblioteksverksamhet
Riktlinjer för biblioteksverksamheten i Burlöv finns att läsa i kommunens biblioteksplans fastställd
av kommunfullmäktige 2015-04-20, § 42. Verksamheten regleras också av bibliotekslagen
(2013:801).
I den Regionala kulturplanen för Skåne 2016-2019 står följande:
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning och kulturell
verksamhet. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla. Vissa målgrupper är särskilt prioriterade: personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. För folkbiblioteken är även barn och unga en prioriterad grupp.

Utveckling och inriktning för biblioteksverksamheten 2017–2019

Samverkan och delaktighet
Biblioteken i Burlöv strävar efter att samverka med sin omgivning och verka för delaktighet. Samverkan kan ske både med andra kommuner eller med andra grupper inom kommuner. Från och
med januari 2017 kommer Lomma och Burlöv att ha ett gemensamt mediebestånd som kommuninvånarna kommer att kunna låna fritt ur och med dagliga transporter mellan biblioteken
Delaktighet sker genom att vara lyhörda för önskemål från användare och att upplåta våra lokaler
till bland annat utställningar. Det är även en viktig uppgift att verka för ökad digital delaktighet.
Under perioden 2017–2019 vill vi

•
•
•
•

Fortsätta samarbetet med Språktrappan och vara en del av kulturgarantin.
Upplåta våra lokaler till utställningar
Stötta ökad digital delaktighet genom handledningar, kurser och att tillhandahålla publika datorer.
Besöka föreningar och ungdomsråd för att få reda på önskemål om biblioteksverksamhetens utformning

Läsfrämjande
Bibliotekets roll vad gäller att verka läsfrämjande lyfts fram i bibliotekslagen 7 §. Som
nämnts ovan är delaktighet och samverkan med andra grupper centralt för att lyckas med
det läsfrämjande uppdraget.
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Under perioden 2017–2019 vill vi
•

•

•
•
•
•

Bjuda in alla åk 1 för att få lånekort och besöka biblioteket. Att regelbundna boksamtal
för åk 3 och åk 5 fortsätter och även bjuda in åk 9 för att få ett bokprat där de sen får
välja en bokgåva
Vara en resurs för pedagogerna och förmedla lästips. Arbeta efter den gemensamma
handlingsplan för det läsfrämjande arbetet som arbetats fram tillsammans med förskola- förskoleklass- kulturskola- bibliotek
Omvandla en tjänst till ungdomsbibliotekarietjänst för att få möjlighet att nå ungdomsgrupper och leva upp till målet att prioritera unga i vår verksamhet.
Att bokfika för både barn och vuxna fortsätter, där böcker diskuteras i grupp och författarprogram.
Att mer medvetet fortsätta arbetet med skyltning och även genom det virtuella biblioteket förmedla litteraturtips och främja till läsning.
Ge möjlighet till eget skrivande och skapande genom att erbjuda serieskola och skrivarkurser.

Mångspråk
I Burlövs kommun bor ca 40 % som är födda utrikes eller har en förälder som är det. I biblioteksla-

gen § 5 betonas särskilt att biblioteket ska prioritera denna grupp. Detta ska märkas i
bibliotekets mediainköp och programverksamet.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•
•
•

Stötta denna grupp genom att fortsätta att erbjuda ett språkcafé, dit man kan komma
för att träna sig i att prata svenska och samarbete med SFI.
Vara en del av den modersmålssatsning som görs i förskola-skola inom ramen för
”Språktrappan”, där biblioteket står för inköp av böcker på olika språk.
Använda vårt medieanslag så att bibliotekets utbud även är anpassad till denna grupp.
Ta hänsyn till denna grupp när programmen utformas, både för unga och vuxna.

Biblioteket som kulturhus
Biblioteket har en livaktig programverksamhet och vill nå en så bred grupp som möjligt.
Programverksamheten ses som ett bra komplement till den mer traditionella biblioteksverksamheten där förmedling av media står i centrum. Speciellt lokalerna i Arlöv är mycket
lämpade för en fortsatt satsning på kulturhustanken, men även i Åkarp bedrivs en omfattande programverksamhet, bland annat genom hjälp av föreningen ”Bibliotekets vänner”.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•

Vända oss till olika grupper som föreningar och ungdomsråd, för att få ökad kännedom
om önskemål hos våra användare, men även ickeanvändare.
Genom inköp av bättre utrustning, ge möjlighet att visa film på ett mer professionellt
sätt.

3/10

BURLÖVS KOMMUN
•

KS/2016:944

Fortsätta med det arbetssätt där hela personalen är delaktig i programverksamheten,
och på så sätt gör den möjlig.

Öppethållande och tillgänglighet
Åkarps bibliotek är sedan oktober 2016 ett ”meröppet bibliotek”. Det innebär att kommuninnevånarna kan använda sitt bibliotek även på andra tider än när personalen är där. Med
hjälp av teknik och sitt lånekort kan användarna komma in på bibliotek när det är stängt
under vissa tider. Biblioteket kan på så sätt bli tillgängligt till sent på kvällen och under helger. Det här innebär inte att biblioteket klarar sig utan personal. Personalen är fortsatt viktig för att driva biblioteket och ge samma service som idag. Meröppet gör däremot biblioteket mer tillgängligt. Bemannade öppettider är i Åkarp 26 timmar per vecka och i Arlöv 47
timmar per vecka. Lokalerna är handikappsanpassade. Dessutom erbjuds tjänsten ”Boken
kommer” vilket innebär att de som inte själva kan komma till biblioteket får böcker till sitt
hem. De som av olika anledningar har problem med att läsa skriven text erbjuds talböcker.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Få möjlighet att kunna hålla öppet även på söndagar 3-4 timmar. Det skulle innebära
att vi nådde den grupp som har svårt att hinna med biblioteksbesök i veckorna, hit hör
arbetande barnfamiljer som vi har svårt att nå idag.

Barnperspektiv
Vad gäller all verksamhet och utveckling ska biblioteken alltid ha med ett barnperspektiv.
Det kan gälla läsfrämjande, kulturhus, öppettider, mångspråk, meröppet, etc. För att lyckas
med det bör barnbibliotekarietjänsterna förstärkas.

Allmänkulturella enheten Kultur i Burlöv
Genom Kultur i Burlöv och Biblioteken i Burlöv erbjuds Burlövsborna ett rikt kulturutbud,
för alla åldrar, under hela året, i hela kommunen. Detta utbud samlas och ges ut i vår-,
sommar- och höstprogram. Föreningar och studieförbund är också välkomna att ha med
sina offentliga arrangemang i dessa program. Programverksamheten har utvecklats och
växt de senaste åren, på ett sätt som gör att det är orimligt att förvänta sig att den ska
kunna fortsätta växa med de resurserna som finns idag. Däremot fortsätter satsningen på
att utveckla samarbete och samverkan med civilsamhället i kommunen, och också utveckla
ungdomskulturen. Fler arrangemang för, med och av ungdomar är högsta prioritet.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•
•

Fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället
Fler arrangemang för, med och av ungdomar
Kulturgarantin etableras och utvärderas
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Möllegården kultur
Möllegården kultur är ett levande kulturcentrum och en mötesplats i kommunen, ett attraktivt utflyktsmål för både kommuninvånare och turister med utställningar, butik och
kafé och med ett rikt programutbud för alla åldrar. Möllegården kultur är en viktig resurs
till kommunens pedagogiska verksamheter, både för barn och äldre. Mottot för Möllegården kultur är ”Gammalt möter nytt” med syfte att ge ett kulturhistoriskt perspektiv på livet
idag, lyfta fram bakgrunden till våra traditioner, ge människorna möjligheten att upptäcka
skönheten, nyttan och glädjen i hantverk och att låta moderna former och nutida tänkande
möta traditionen.
Under perioden 2017–2019 vill vi

•
•

Bygga en ny permanent utställning som visar delar av Charlotte Weibulls samling
Arbeta med att rädda samlingen och att göra den mer tillgänglig.

Litteratur och serier
Se biblioteksverksamhet under läsfrämjande.
Bildkonst, fotografi, form och design
Den konstförening som fanns lades ner 2015 och numera är det bibliotekets personal som
ser till att utställningar visas i konsthallen. Här deltar invånarna i högsta grad med utställningar och med förslag.
Kultur i Burlöv ansvarar för kommunens konstsamling och för den offentliga konsten i
kommunen. Burlövs kommun har beslutat att följa den så kallade 1 %-regeln, att 1 % av
den totala byggkostnaden går till konstnärlig gestaltning i samband med ny‐, om‐ eller tillbyggnation av offentliga byggnader där kommunen själv är byggherre eller beställare.
På Möllegården kultur vill vi ge möjligheten att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i
hantverk, genom våra utställningar och i vår butik där vi har ett tjugotal olika konsthantverkare representerade. Det erbjuds även många möjligheter att själv få skapa, genom
olika prova på kurser och regelbundna måleri- och handarbetsträffar. För barn och unga
ordnas en mängd olika skaparverkstäder och lovläger.
Under perioden 2017–2019 vill vi

•

Ta fram en vård- och underhållsplan för den offentliga konsten

Film och rörlig bild
Bibliotekets uppdrag är bland annat att förmedla berättelser på olika sätt. Eftersom det
inte finns någon bio i kommunen har filmvisningen för barn och vuxna blivit en succé med
fullsatta salar. Ofta visas utomeuropeiska filmer och då kommer gärna SFI. Detta stämmer
väl överrens med att biblioteket ska fungera som kulturhus.
För barn och ungdomar ingår film och rörlig bild som en del av kulturgarantin och på loven
erbjuds arrangemang inom området.
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Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Utveckla samarbete med BUFF, Barn-och ungdomsfilmfestivalen

Scenkonst och musik
Burlövs kommun har ett utbud av arrangemang med scenkonst och musik som sträcker sig
över hela året och hela kommunen, och som vänder sig till alla åldrar. Viktiga arenor i
kommunen är bland annat Arlövs teater, Möllegården kultur, Arlövs bibliotek, Åkarps
bibliotek, Kronetorps Mölla, Granbacken och Burlövs gamla prästgård.
Det är dock tydligt att kommunen saknar en fysisk scen för scenkonst och musik med en
större publikkapacitet inomhus. Men även utomhus finns det en del att utveckla. Som det
står i Burlövs kommuns Framtidsplan:
”De kulturella mötena skulle givetvis kunna utvecklas vidare genom kulturella aktiviteter på
kommunens befintliga och tillkommande torg, för att få mer liv och rörelse. Kultur och
event kan användas för att ändra beteendemönster och få fler att komma ut på gator och
torg, vilket i sin tur kan ge mer trygghet i de offentliga rummen.”
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Initiera bildandet av en scenkonstförening.

Kulturarv
Kultur i Burlöv verkar för att Burlövs kommuns fornminnen och kulturhistoria bevaras, men
även att den sprids vidare till kommunens invånare.

Industrimuseet
Industri- och repslagerimuseet som ligger i Arlövs biblioteks källarplan översvämmades
2014.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Bygga upp museet på nytt

Kronetorps Mölla
Kronetorps Mölla är en holländarekvarn från 1841 och Skånes största mölla. Den körs och
visas av Burlövs Mölleförening. Hopbyggd med kvarnen är den gamla möllarebostaden från
1841. Båda är byggnadsminnesförklarade. I anslutning till Möllan finns en villa med föreningslokaler och festlokal. I dagsläget har Burlövs Mölleförening, Kulturföreningen Medvind, KFUM Burlöv, Fritidsfrämjandet, ABF Burlöv, Classic Mc Moped Club och Sofia Kultur
kontinuerlig verksamhet där. Kronetorps Mölla är ett landmärke och en symbol för kommunen och Burlövs kommun vill fortsätta utveckla samarbetet med föreningslivet kring
Kronetorps Mölla.
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Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•

Utveckla samarbetet med föreningarna kring verksamheterna vid Kronetorps Mölla
Genom Kulturgarantin erbjuda fler elever möjligheten att få visningar och aktiviteter
uppe vid Kronetorps Mölla.

Burlövs gamla prästgård
Bara härads hembygdsförening äger Burlövs gamla prästgård och har inrett museet så som
ett prästhem såg ut under slutet av 1800-talet. Kultur i Burlöv ansvarar för årliga arrangemangen nationaldagsfirandet och midsommarfirandet vid Burlövs gamla prästgård. Det
sistnämnda arrangemanget genomför Burlövs folkdansgille på uppdrag av Kultur i Burlöv.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Genom Kulturgarantin ge fler elever möjlighet att besöka Burlövs gamla prästgård.

Möllegården kultur
Möllegården kultur med Charlotte Weibulls samlingar, ger kommunen stora möjligheter
att exponera kulturhistoriskt intressanta föremål och traditioner. Verksamheten omfattar
även unika museipedagogiska utställningar om livet förr och årligen produceras ett antal
utställningar som besöks av grupper från hela sydvästra Skåne. För barn- och ungdomsgrupper åtföljs visningen av en aktivitet som ytterligare fördjupar upplevelsen från utställningen.
En av de största utmaningarna Möllegården kultur står inför är att rädda Charlotte Weibulls samling. Under 2016 anlitade vi, genom Kulturen i Lund, konservator Cajsa Hallgren
för att göra en förstudie kring Charlotte Weibulls samling. Förstudien beskriver Charlotte
Weibulls samling som i stora delar unika och med ett kulturhistoriskt värde som höjs av att
den finns kvar i sin ursprungliga miljö på Möllegården kultur. Men lokalerna där samlingarna finns är långt ifrån ändamålsenliga och delar av samlingen hotas att förstöras. Det har
heller inte gjorts någon riktig katalogisering av samlingen vilket gör att det är omöjligt att
fastställa omfattningen, men uppskattningsvis handlar det om någonstans mellan tre och
tiotusen föremål. Hallgren bedömer dock chansen att rädda samlingen och att kunna använda den i framtida utställningsverksamhet som goda. Men då krävs handling. Det krävs
ändamålsenliga lokaler och det krävs resurser till katalogisering av samlingen, för att den
ska kunna tillgängliggöras. När Burlövs kommun tog emot Charlotte Weibulls samling så
var det bland annat med donationsvillkoren att samlingen skulle hållas intakt samt att den
skulle göras tillgänglig för publik.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Rädda och göra Charlotte Weibulls samling mer tillgänglig

Kulturmiljö
Burlövs kommun har ett stort och omfattande område som är av riksintresse för kulturmiljö och är rik på fornminnen som är skyddade enligt kulturminneslagen.
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Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Bättre lyfta fram kommunens kulturmiljö.

Folkbildning
Folkbildningen i Burlöv består av sju studieförbund och en folkhögskola.
Verksamma studieförbund är ABF, Folkuniversitet, Ibn Rushd, Sensus, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet och Vuxenskolan.
Totalt finns elva studieförbund enligt Region Skåne och i Burlöv saknas Bilda, Kulturens
Bildningsverksamhet, Medborgarskolan och NBV:
Under perioden vill vi
•
•
•
•
•

Utveckla samverkan med redan verksamma studieförbund
Tillsammans med studieförbunden erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud
och kulturevenemang
Inleda samarbete med de fyra studieförbund som inte bedriver verksamhet i kommunen.
Inleda ett fördjupat samarbete med Hvilans folkhögskola.
Erbjuda Hvilans folkhögskolas fritidsledarlinje praktikplatser inom kommunen.

Turism
Turisminformationen i kommunen – broschyrdistribution, svara på enkäter och lämna underlag till olika former av statistik som rör turismen har en utvecklingspotential. På Arlövs
bibliotek finns en särskild avdelning för turisminformation.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•

Att kommunens sevärdheter på ett bättre vis lyfts fram och marknadsförs.

Kultur och hälsa
Även om kultur och hälsa är ett komplext begrepp så har forskningsresultat länge visat att
kultur kan bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande och kultur används på allt fler håll
inom vården. Det är viktigt att Burlövs kommun håller sig uppdaterade inom området.
Lyckade kultur-för-äldre-projekt har genomförts de senaste åren i samarbete mellan Kultur
i Burlöv, Socialförvaltningen, ABF och Teater Sagohuset och en kultur för äldre-grupp har
bildats. Burlövs kommun har också kulturella mötesplatser som i sig kan vara en lisa för
själen, som t.ex. Möllegården kultur och Kronetorps Mölla, dit man kan komma och bara
vara, för sig själv, men man kan också lätt bli en del i ett sammanhang och skapa tillsammans med andra.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•

Utveckla samarbetet med socialförvaltningen
Utveckla arbetet och fortsätta med Kultur för äldre

8/10

BURLÖVS KOMMUN

KS/2016:944

Kulturella och kreativa näringar
I Burlöv ser vi de kulturella och kreativa näringar som viktiga för vår lokala utveckling på
flera sätt. De kulturella och kreativa näringarna kan till exempel bidra med att fler kommer
i sysselsättning, öka attraktiviteten för Burlöv som besöks/turistmål, skapa identitet hos
både anställda, företagare, kommuninvånare och Burlöv som kommun generellt, bidra till
mångfald och integrering, ge ett förbättrar företagsklimat samt bidra med meningsfullhet
och utveckling för kommuninvånare.
Under perioden 2017-2019 vill vi
•

•

•
•

Utveckla samverkan inom kultursektorn, inom branscherna arkitektur, form och design,
film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism
och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande för att förbättra, utveckla och stärka
deras förutsättningar.
Inleda ett arbete där vi primärt tillsätter en arbetsgrupp av både kommunala tjänstemän men också experter och intressenter från näringslivet och föreningslivet för att:
- Koppla ihop potentiella projekt med eller initierade av de kulturella näringarna och
det löpande arbete med Burlövs kommuns kulturplan som helhet.
- Identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar, deras
villkor och möjligheter för att utvecklas och växa i kommunen
- Arbetar för kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för den lokala arbetsmarknadsutvecklingen
- Främjar och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och
exponering av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och kreativa
sektorn
- Se över hur vi kan bibehålla och bidra till ökad och opåverkad kultur i Burlöv för alla
Skapa tydlighet och förenkling för ekonomiska förutsättningar för utvecklings och samverkansprojekt mellan kulturella näringar och kommunen
Arbete förvaltningsöverskridande utifrån kulturens möjlighet att bidra till utveckling
samt även arbeta med projekt som innefattar eller gränsar mellan kultur, idrott och
CSR.

Områden som prioriteras för att ge ökade framgång, hållbar kulturutveckling, inom de kreativa näringarna såväl som för kommunen är:
•
•

Arbeta med begreppet affärsnytta och förståelse från kulturens sida.
Arbeta medvetet kring hur på kultur kan påverkas med privat finansiering

Burlövs Kulturskola
Kulturskolan är till för barn och unga i Burlövs kommun mellan 4-21år som ska få möjlighet
att utvecklas och kommunisera genom musik, dans, bild & form och teater samt med lätthet kunna tillägna sig ett rikt kulturutbud på sin fritid.
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Kulturskolan ska vara tillgänglig och jämlik för barn och unga. Sätta eleverna i centrum och
låta dem ha inflytande på aktiviteterna. Med pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal kan kulturskolan bedriva en verksamhet med hög kvalitet.
I samarbetet med centrala specialpedagogteamet, biblioteket, rektorer och förskolechefer
skapa förutsättningar för arbetet i ”Språktrappan”, språkutveckling i förskolan och förskoleklass samt organisera samverkan med grundskolan, som en resurs till måluppfyllelse med
estetiska lärprocesser.
Kulturskolan bidra till ett levande kulturliv i kommunen genom att skapa variationer, upplevelser och utveckling för elever och publik genom utåtriktad verksamhet och samverkan
med andra kulturskolor, föreningar och företag.
Under perioden 2017–2019 vill vi
•
•
•

Garantera en kulturupplevelse genom ”Kulturgarantin” varje år till barn mellan1-3 år i
förskolan samt till åk 2 i grundskolan.
Hitta nya samarbetsformer för nyanlända samt grupper/individer med funktionsnedsättning.
Genom marknadsföring i olika medier öka kännedom om kulturskolans verksamhet för
barn och unga.
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