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Motion om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala kommun.

Sala kommun har flera kulturella skatter att förvalta och bevara. Både kommunen och
allmänheten vill att det kulturella arvet skall leva vidare till kommande generationer. Sala
kommun gör idag en del åtgärder for att förvalta och bevara kommunens kulturella arv.
Det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna komplettera kommunens förvaltning av det
kulturella arvet, till exempel att kommunen infor ett kulturarvsstipendium. Detta stipendium
skall ge ekonomiskt stöd till kulturarxisfrämj ande verksamheter. Organisationer, föreningar
och myndigheter som vill bedriva kulturarvsfrämj ande verksamhet skall kunna söka
ekonomiskt stöd genom detta stipendium.

Kulturarvets betydelse fastslår Sverigedemokraterna bland annat i vårt principprogram:
”Knlrurarver har ett egenväirde genom bland annat de .rkonliersväirlen och den estetik som der
står for. Att värna om kulturarvet är också an visa respekt mot tidigare generationer, art
minnas vad de har äsradkonznzir. Den absolzit viktigaste aspekten är dock att kulturarvet
fungerar som ett .srmzmanhållande kill. Varje .samhälle behöver gemensamma normer och
värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner,
gemensamma seder och brukför att ijörláingøiingen kunna hålla samman. Särskilt' vikzigt blir
detta i en star som den .svenska med en .wrolirlai-iskifinansiei-advääirdsmodell efiersom den
solidaritet som håller upp .S'y.ST(3???£?Ii sin inr barserai' sig på identifikation och en .stark känsla
av gemenskap.”

Sala kommun skall tydligt informera om detta stipendium på hemsidan och i pappersformat.
Detta underlättar när man skall söka ekonomiskt stöd eller donera pengar. Detta
kulturarvsstipendiuni skulle ytterligare törstärka garantin för'att det kulturella arvet i vår
kommun lever vidare. Värt kulturella arv i kommunen är både vackert och identitetsbärande.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Sala kommun:

- Att Sala kommun enligt ovan motion inför ett särskilt kulturarvsstipendiunaa 30.000kr.

-Att Sala kommun informerar om detta stipendium på hemsidan och pappersformat.

Sala den 16 juni 2016

// 41”‘?éfléé;/'”’
G1'up l'6 Magnus Edman

Sverigedemokraterna Sala
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Svar på motion om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala
kommun
Sverigedemokraterna, genom Magnus Edman (SD)inkom den 16juni 2016 med

rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salakommun inför ett särskilt
kulturarvsstipendium a 30.000 kr samt att Salakommun informerar om detta

stipendium på hemsidan och i pappersformat.

Motionärerna skriver att Salakommun har flera kulturella skatter att förvalta och
bevara. Bådekommunen och allmänheten vill att det kulturella arvet ska leva vidare till

kommande generationer. Salakommun gör i dag en del åtgärder för att förvalta och

bevara kommunens kulturella arv. Det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna
komplettera kommunens förvaltning av kulturella arbetet tex genom ett

kulturarvsstipendium. Ett sådant skage ekonomiskt stöd tiII kulturfrämjande

verksamheter. Organisationer,föreningar och myndigheter som vill bedriva

kulturarvsfrämjande verksamhet ska kunna söka ekonomiskt stöd genom detta

stipendium.

Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt svar att det statliga kulturmiljöarbetet sedanden

1 januari 2014 skafrämja:

o Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,används

och utvecklas

0 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta

ansvar för kulturmiljön,

I Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensamkälla till kunskap,

bildning och upplevelser, samt

0 Enhelhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas

tillvara isamhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet, men de ska även kunna

vägleda politiken i kommuner och landsting.

Enligt propositionen Kulturmiljöns mångfald ska de nationella målen för

kulturmiljöarbetet utgöra ett komplement till de nationella kulturpolitiska målen och de

preciseringar som finns i flera av miljökvalitetsmålen, samt generationsmålet för

miljöarbetet.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 7D D0 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se

7'33 25 Sala kornmun.info@sala.se Direkt; 0224774 71 00

www.sala.se
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Kultur- och fritidsnämnden skriver vidare att ett införande av kulturarvsstipendium kan
inspirera, uppmuntra och möjliggöra bevarandeinsatser för kulturmiljön.

Kulturarvsstipendium bör belöna insatsersom görs av enskildapersoner, organisationer

eller företag för att bevara, använda och utveckla kulturhistoriska värden i Sala
kommun. Det kan t e x handla om insatser som ger kunskapoch åstadkommer en ökad

förståelse eller verkar för att kulturmiljön berikas, bevaras och brukas på bästa sätt.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att riktlinjerna för Salakommuns kulturstipendium

bör omformuleras, såatt fler kulturaktörer i Salaser möjligheterna att sökastipendiet.

Det bör därvid tydliggöras att stipendiet är en uppmuntran för aktörer inom

kulturpolitikens samtliga områden, även kulturarv .Vidare beslöt nämnden att
riktlinjerna ska medge att kulturstipendiet, vid stort intresse, kan delas av flera

mottagare och att riktlinjerna även skage utrymme för nomineringar, inte bara egna

ansökningar samt att kultur- och fritidsnämndens ram bör utökas med 20 000 kr som ger

utrymme för en utökning av den totala potten till kulturstipendier.

Min uppfattning är att kulturarvsfrågorna är viktiga eftersom kulturarvet hjälper ossatt

förstå dåtiden, nutiden och framtiden.

Kulturarv är ett brett begrepp med ett innehåll som både är materiellt och immateriellt.

Ett kulturarv kan t ex bestå av berättelser, byggnader, fornlämningar, föremål samt

traditioner som övertagits från tidigare generationer. Ett kulturarv är både det som är
skolat och det som är folkligt.

Ocksåkulturmiljön är en del av kulturarvet och innefattar den fysiskamiljön som

påverkats av människan. Enkulturmiljö kan vara allt från specifikaobjekt till delar av
landskap.

Ett kulturarv har inte någradirekta tidsgränser, vilket gör att det skapasav både historia,

nutid och framtid.

Vårt kulturarv berättar för oss hur samhället utvecklats genom tiderna och kan öka vår

förståelse för varför det ser ut som det gör idag.

Riksantikvarieämbetet har valt Tidens rörelser som tema för Kulturarvsdagen2016.

Syftet är, enligt Riksantikvarieämbetet, att berätta om den viktiga roll som samhällen,

föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och

kulturmiljöer. l sin beskrivning av dagenoch temat skriver manatt det kan handla om

allt från folkrörelser till andra gemenskapersom drivit på och format samhällets

utveckling och värderingar. Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetarrörelsen,

idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och

teaterrörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år firar 100år. Det kan även handla
om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang

har påverkat sin omvärld, såsomkring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och

bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägnaför människor i olika tider.
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l Salakommun och bland dess kommunmedborgare finns ett starkt kulturintresse och
många är ocksåsjälva utövare av olika kulturyttringar. För att fånga upp detta finns bl a
det Kulturstipendium som årligen delas ut av Kultur- och fritidsnämnden.

Pågrund av det stora intresset för kulturfrågorna anserjag att det vore av värde att
instifta ett speciellt kulturarvsstipendium. Kulturarvsstipendiet kan bli en viktig del i att
uppmärksamma och främja kulturarvet ivåra bygder. Det kan som några exempel
handla om kulturmiljöer, både byggnader och naturmiljöer, som är värda att bevaras
och uppmärksammas,folkmusiker som tar vara på lokala upptecknade låtar och med
dem som grund skapar mötesplatser för barn och unga, slöjdare som utifrån
traditionella mönster och material utvecklar nya produkter, hembygdsmuséersom visar
på för bygden traditionella produkter, mönster och material men som ocksåkanvisa hur
samhället genom århundranden förändrats genom influenser från andra platser. Listan
på exempel kan göras lång.

Därför är det angeläget att Kultur- och fritidsnämnden utformar statuter för det nya
kulturarvsstlpendiet som förmår fånga upp bredden i kulturarvsfrågorna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Iedningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen
att Salakommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a 30 000 kr,
att Salakommun informerar om detta stipendium på hemsidanoch pappersformat

samt

att uppdratill Kultur-ochfritidsnämndenatt utarbetastatuterför ochutlysadet nya
kulturarvsstipendiet.

   
Caro unnarsson(C)
Kommunstyrelsens ordf' ran e


