En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017 – 2021
Remissvar – Södertälje Konstnärskrets
Vision: Kulturens främsta uppgift bör vara att främja alla människors behov av alla konstnärliga
uttrycksformer, i språk, musik, drama/teater samt två- tre- och fyrdimensionell gestaltning.
Vårt remissvar presenteras här i punktform:
* Vid genomläsning av Kulturplanen kan vi konstatera att Södertälje Konstnärskrets inte är
omnämnd, trots att flera aktiva personer är intervjuade. Vi förutsätter att det är ett misstag och att
det i slutversionen framgår vilken stor betydelse Södertäljes Konstnärskrets har i kommunen.
* Kulturbidrag: Kommunen bör se över kulturbidraget, så att det inte ligger lägre än motsvarande
kommuner med samma befolkningsunderlag.
* Vi anser att kommunen vid offentliga utsmyckningar i framtiden alltid bör tillämpa 1% - regeln
och prioritera yrkesverksamma konstnärer i Södertälje. Vi har också konstaterat att konstnärliga
utsmyckningar i kommunala bygnader och bolag har försämrats under senare år och därför bör
åtgärdas. Det finns undersökningar som visar att det inverkar på folkhälsan.
* Vi konstaterar att många viktiga kulturinstitutioner, sällan eller nästan aldrig samarbetar över
kulturgränserna. En viktig vision, som verkar på lång sikt och borde vägas in i förslaget med ett nytt
kulturhus.
* Grafikens Hus har påbörjat sin nyetablering i Södertälje. Vi ser fram mot ett självständigt och
berikande samarbete med deras verksamhet.
* Vi föreslår att kultur- och idrottsfrågor skiljs åt i den kommunala beslutsprocessen, för att det
tydligare ska framgå hur mycket kommunen satsar på kultur respektive idrott.
* Nytt kulturhus. Vi stödjer förslaget med ett nytt kulturhus. Betydelsen av det kan inte nog
överskattas. Då kommunen gjort många ungdoms- och idrottssatsningar är det nu angeläget att
Södertälje får ett eget attraktivt och intressant kulturhus. Vid jämförelse med andra kommuner med
liknande befolkningsunderlag, som till exempel Eskilstuna, Umeå och Dunkers i Helsingborg, kan
man ofta läsa om deras kulturella framgångar i vardagslivet. Då bostadsbyggandet kraftigt ska öka
och de två största industrierna i kommunen ska utveckla sina verksamheter, kan ett kulturhus, som
det är föreslagit i utredningen, kunna spela en viktig integrerande och kulturskapande roll i det nya
och kreativa livet i Södertälje.
* Flera av våra medlemmar också har sina ateljeer på Saltskogs gård. Vi stödjer därför förslaget
med utökad och förbättrad verksamhet mellan nuvarande konsthall och Saltskog gårds
utställningsverksamhet.
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