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Frihet - är den värdering som Liberalernas hela  politik bygger på. Varje 
individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men 
en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också 
ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val.

Liberalernas Helsingborg ska vara staden där varje person som bor och växer upp har möj-
lighet att utvecklas optimalt. Ett rikt kulturliv fullt med upplevelser och att även själv utöva 
kulturell verksamhet är ett signum för kulturstaden Helsingborg. Barns rätt till kultur är en 
omistlig del i ett hållbart och inkluderande Helsingborg. Kultur stödjer och stimulerar barns 
utveckling och lärande. Med ett rikt kulturliv lockar vi också fler besökare och företagsetable-
ringar till staden.   

Barn och unga
Redan i tidig ålder kan kulturupplevelser grundlägga en längtan att nå djupare in i förståelse av den egna personligheten 
såväl som av ens omgivning. Kulturskolan ska utvecklas så att den når fler barn och unga. El-Sistema, som inleddes 2017 på 
Dalhemsskolan, är ett sätt att ge kultur till fler. Kultur har också betydelse genom att den kan underlätta integrationen. 

Mobil kulturskola
Kulturskolan når relativt få barn då verksamheten i huvudsak sker på Dunkers kulturhus. Om inte barnet själv kan förflyt-
ta sig eller har någon närstående som kan följa med uppstår en oönskad tröskel. Trösklarna till kulturen behöver sänkas 
så att alla barn ges möjlighet att delta. Därför ska Kulturskolan även ha verksamhet ute på stadens skolor. Ett sätt att öka 
kulturens tillgänglighet för barn är att göra Kulturskolan delvis mobil. Genom att Kulturskolan kommer ut i skolorna nås 
barn som annars inte kommit i kontakt med Kulturskolan. Därför ska vi undersöka förutsättningarna för att göra delar av 
Kulturskolan mobil.

Biblioteken
Helsingborg har en uppskattad biblioteksverksamhet. Trångboddheten på stadsbiblioteket och faktumet att något områdes-
bibliotek inte är i takt med tiden vill vi liberaler åtgärda. En tillbyggnad av Stadsbiblioteket är att föredra framför ett helt nytt 
bibliotek. Nuvarande centrala läge är optimalt för ett stadsbibliotek och de pengar man sparar på att inte bygga ett helt nytt 
stadsbibliotek kan användas till att skapa nya områdesbibliotek. Områdesbiblioteken kan gärna kombineras med mötesplat-
ser / träffpunkter som t ex kan utnyttjas för föreningsverksamhet. Ett nytt områdesbibliotek på Maria Park är av högsta 
prioritet.

Stadens fina kulturinstitutioner
Helsingborg har många institutionella, kulturella ”fyrtorn”, såsom Stadsteatern, Konserthuset med en symfoniorkester i 
toppklass, Dunkers kulturhus, BoostHBG, Sofiero, Fredriksdal och Kärnan. Samtliga dessa ska ges det stöd som krävs för 
att de ska ha goda förutsättningar att lyckas med att producera och framföra kulturupplevelser av hög kvalitet.
Vi vill vidare verka för att de olika institutionerna ges och tar ett än större regionalt ansvar.

Kultur
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Digitalisering
Kulturupplevelser blir i allt snabbare takt en fråga om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter vill vi 
utnyttja för att förstärka betydelsen av vårt kulturarv i Helsingborg genom att t ex presentera och tillgängliggöra Kärnan på 
ett verkningsfullt sätt. Dessutom kan det skapas förutsättningar för produktion av digitala stadsvandringar i absolut topp-
klass.

Kulturella arrangemang på ”stan”
Fler kulturupplevelser ska nå ut på ”stan”, inte minst till de delar av Helsingborg som normalt sett inte genomsyras av 
kultur. ArtStreet2017 och gatuteaterfestivalen ”Passage” är exempel härpå, och vi vill se ytterligare arrangemang likt dessa 
framöver. Arrangemang som gör att kultur då och då blir ett naturligt inslag i gatubilden och att detta gärna sker även vin-
tertid.

Det fria kulturlivet
Under innevarande mandatperiod har möjligheten, för i första hand ideella föreningar, att söka och få verksamhetsstöd 
inletts. Till gagn för stadens fria kulturliv vill vi liberaler verka för att samarbetet mellan stadens fria kulturliv och staden 
fördjupas ytterligare. Den potential som finns i det fria kulturlivet har stor betydelse för ett vitalt kulturliv. 

Kulturmagasinet
Stadens konstsamling, som magasineras på Kulturmagasinet, ska tillgängliggöras på bättre sätt. Det kan ske på en perma-
nent utställningsyta på Dunkers kulturhus eller annan lämplig lokal. En lämplig yta där man växelvis kan visa valda delar av 
samlingarna. 

Ett ”Konstnärernas Hus”
Konstnärer ska ha möjlighet att utöva och visa upp sin konst. Staden ska tillsammans med det fria kulturlivet utreda möjlig-
heten att inrätta Konstnärernas Hus. 
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