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Svar på interpellation 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll
i kulturpolitiken
Ingela Nylund Watz (S) har frågat mig följande:
1. Hur ser du på möjligheten att landstinget ska spela en ökad och mer central roll i fördelningen
av statligt kulturstöd i framtiden i enlighet med den så kallade portföljmodellen?
2. Delar du uppfattningen att landstinget måste utveckla sin kompetens för att kunna ansvara för
ett ökat kulturpolitiskt åtagande i enlighet med Kulturutredningens föreslagna modell och
regeringens proposition?
3. Hur ställer du dig till att inom ramen för det samarbete som sedan en tid finns etablerat mellan
landstingen i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län diskutera den kommande
portföljmodellens konsekvenser och därigenom börja förebereda en storregional kulturpolitisk
samordning?
4. På vilket sätt kommer landstinget att följa det arbete som regeringens särskilde utredare
kommer att bedriva – via landstingsstyrelsen med tillhörande förvaltning eller genom
Kulturnämnden?
5. Hur kommer den politiska dialogen mellan partierna att föras avseende den möjlighet till
utökning av landstingets uppgifter på det kulturpolitiska området som nu föreligger?

Som svar vill jag anföra följande:
Kulturnämnden ser positivt på förslaget till portföljmodell där staten lämnar ett samlat bidrag till
den regionala nivån. Modellen förstärker demokratin genom att besluten förs närmare
medborgarna. Landstingen får ett övergripande ansvar för att samordna och företräda
kommunerna, kulturorganisationerna och det civila samhället gentemot statens kulturråd.
Det är ännu för tidigt att avgöra om och i så fall hur landstinget bör utveckla sin kompetens för att
kunna ansvara för ett utökat åtagande. Förberedande åtgärder pågår på många olika nivåer.

Landstingsfullmäktige har i sin budget för 2010 uppdragit åt kulturnämnden att undersöka vilka
förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta
portföljmodellen.
Regerringen har gett Landshövding Chris Heister i uppdrag att utreda den nya modellen. I
uppdraget ingår att föreslå vilka statliga bidrag som bör ingå i modellen samt på vilket sätt stat,
landsting och kommuner ska samverka kring frågor om prioriteringar och finansiering av
kulturverksamheter. Uppdraget ska redovisas den 15 februari 2010. Kulturförvaltningen och
nämndens ordförande följer aktivt detta arbete och har en dialog med utredaren.
Länsövergripande samarbetsformer inom kulturområdet pågår redan. Landstingen i Sörmland,
Stockholm och Västmanland har antagit en gemensam avsiktsförklaring för ett fördjupat
samarbete kring bland annat kultur där landstingen har bestämt sig för att börja samarbetet inom
de tre regionala resurscentrumen för film.
Formellt hanteras frågan i det här skedet av kulturnämnden som har ett särskilt ansvar för att följa
detta och senare för att ta fram underlag för beslut i nämnd, landstingsstyrelse och
landstingsfullmäktige.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Birgitta Rydberg

