Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-05-06
Reviderad 2009-05-14

1 (3)
LS 0902-0195

Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Kulturdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet
Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.

Catharina Elmsäter-Svärd

Birgitta Rydberg

Per-Inge Buskas

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Kulturnämndens yttrande
3 S-ledamöternas reservation i kulturnämnden

2009-03-26
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Kulturdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 19 maj 2009
yttra sig över betänkandet ”Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens
arkitektur av Kulturutredningen”.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och kulturnämnden.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 april 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som yttrande till Kulturdepartementet överlämna direktörens
utlåtande.
Utredningen föreslår ett förnyelseprogram som omfattar tio punkter :
1. Nya mål för kulturpolitiken
2. En annan roll för staten
3. Ett breddat politikområde
4. Fokus på de offentliga arenorna
5. Samspel med civilsamhälle och folkbildning
6. Kulturpolitik som aspektpolitik
7. Portföljmodell för samspel mellan stat, kommuner och landsting
8. Ny strategi för stöd till kulturskapande
9. Arkitektur för en förnyad kulturpolitik
10. Ny syn på institutionerna
Kulturnämnden har vid sitt sammanträde 2009-03-26 antagit ett remissyttrande som i
alla väsentliga delar omfattar de delar av förslaget vilka har störst påverkan på landstingets kulturverksamhet.
Landstingsstyrelsens förvaltning vill dock understryka vikten att samspelet mellan
stat, landsting och kommun förnyas och att dialogen fördjupas.
Förvaltningen delar utredarens förslag om att utgångspunkten för detta skall vara
medborgarnas behov. Samspelet ger möjlighet till satsningar och lösningar vilka
måste utgå från olika regional förutsättningar.
Förvaltningen ser även positivt på förslaget om införande av den s.k. portföljmodellen, d.v.s. en modell som bygger på att staten lämnar ett samlat bidrag till den regionala nivån som stöd för deras kulturinsatser.
Det är bra att detaljföreskrifter för hur bidraget skall användas slopas och att den
närmare fördelningen sker på den regionala nivån.
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Kulturnämnden har den 26 mars 2009 avgett yttrande enligt förvaltningens förslag
(bilaga).
S -ledamöterna reserverade sig (bilaga).
Tjänstgörande MP-ersättaren lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Utredningen tappar bort demokratiperspektivet, den ger inte uttryck för några ökade ambitioner att satsa på kulturen och diskuterar inte kulturens innehåll. Det handlar inte bara om de stora föreslagna organisationsförändringarna, utan också om
ambitionen att avpolitisera kulturen och jämställa all kultur, även rent kommersiell
kultur, utan att ställa relevanta kvalitetskrav. Kopplingen till vilka resurser som ska
tilldelas kulturen är för svag och en genomgripande organisationsförändring under
dessa förutsättningar riskerar att stärka motsättningar som finns idag inom kulturområdet snarare är att avhjälpa dessa.
Bra delar i utredningen är dock att kultur och hälsa på ett tydligare sätt kopplas ihop.
Det är en utveckling som vi i Miljöpartiet välkomnar. En ökad regionalisering är inte
heller något som Miljöpartiet motsätter sig, vi har tidigare lagt förslag om regionala
kulturfonder för att stärka kulturen i alla delar av landet. Portföljmodellen där regionerna efter överenskommelser med staten tar ett större ansvar för de regionala kulturfrågorna behöver dock kopplas till resursfrågorna för att bli relevant. Att öka
samverkan mellan stat, landsting och kommuner och förändra formerna för denna
samverkan är dock enligt Miljöpartiets syn bra initiativ i grunden. Vi ser dock att
utredningens förslag kan innebära en omstrukturering av kulturpolitiken som kan
innebära att stora kostnader läggs på administration, pengar som istället kunde läggas på kultursatsningar.
Biblioteken är en av de viktigare kultur- och integrationsinstitutionerna i Sverige och
inte minst i vårt län. Det är hög tid att initiera arbetet med att skapa en nationell
biblioteksplan, men utredningen duckar effektivt för denna fråga, något som vi beklagar.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 maj 2009.

