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§ 65
Yttrande över departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett
Sverige som håller ihop - framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
RS170185
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
•

anta förslaget till yttrande daterat den 30 maj.

Ärendet
Region Halland har fått departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) på remiss från Kulturdepartementet. I
remissförfarandet önskar regeringen synpunkter på förslag i promemorian.
I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för dessa anges
vara en vilja att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som
utrymme ges för regionala prioriteringar.
Region Halland ställer sig positiva till och vill gärna bidra till att kultursamverkansmodellen utvecklas så att dess fulla potential kan utnyttjas och resurserna används
optimalt i arbetet med att nå de nationella kulturpolitiska målen samtidigt som
utrymme ges för regionala prioriteringar. Det är därför glädjande att det i
departementsskrivelsen lyfts fram som en bärande utgångspunkt att en väl
fungerande samverkan mellan stat, region och kommuner bidrar till att de offentliga
resurserna och kompetenserna inom kulturområdet kan användas på bästa sätt.
Region Halland ställer sig i huvudsak positiv till departementsskrivelsens förslag (se
yttrande).
Yttrandet är berett av Driftnämnd Kultur och skolas arbetsutskott och har också
föregåtts av en diskussion i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
•

anta förslaget till yttrande daterat den 30 maj.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-05-17)
Skrivelse från regionstyrelsen
Remiss
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Pia Wiberg
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Dag Hultefors

Per Stané Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-06-13
Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-05-17

Diarienummer
RS170185

Kultur och skola
Kultur i Halland
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Regionstyrelsen

Yttrande över departementsskrivelsen
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
• anta förslaget till yttrande daterat den 30 maj 2017.

Sammanfattning
Region Halland har fått departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) på remiss från Kulturdepartementet. I
remissförfarandet önskar regeringen synpunkter på förslag i promemorian.
I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för dessa
anges vara en vilja att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt
som utrymme ges för regionala prioriteringar.
Region Halland ställer sig positiva till och vill gärna bidra till att kultursamverkansmodellen utvecklas så att dess fulla potential kan utnyttjas och resurserna
används optimalt i arbetet med att nå de nationella kulturpolitiska målen samtidigt
som utrymme ges för regionala prioriteringar. Det är därför glädjande att det i
departementsskrivelsen lyfts fram som en bärande utgångspunkt att en väl
fungerande samverkan mellan stat, region och kommuner bidrar till att de
offentliga resurserna och kompetenserna inom kulturområdet kan användas på
bästa sätt.
Region Halland ställer sig i huvudsak positiv till departementsskrivelsens förslag
(se yttrande).
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Yttrandet är berett av Driftnämnd Kultur och skolas arbetsutskott och har också
föregåtts av en diskussion i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Bilaga:
- Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
- Yttrande över departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8), daterat den 30 maj 2017.
Tillväxtutskottets beslut delges:
Kulturdepartementet
Driftnämnden Kultur och skola
Kulturnämnderna i Halland

1(4)
01054

Datum

Diarienummer

2017-05-30

RS170185

Kulturdepartementet
ku-registrator@regeringskansliet.se

Yttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller
ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Region Halland vill inledningsvis tacka för möjligheten att yttra sig över
departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen.
Region Halland formulerade kulturpolitiska mål i den regionala utvecklingsstrategin
”Bästa livsplatsen” redan innan kultursamverkanssamverkansmodellen infördes.
Sedan dess införande har dock den kulturpolitiska dialogen intensifierats och fått
större utrymme. Detta har bland annat lett till att kultur har fått större utrymme och
uppmärksamhet även inom andra politikområden.
På regional nivå har relationerna stärkts i och med att den kulturpolitiska samverkan
med kommunerna och samrådet med kulturlivets aktörer fått tydliga strukturer och
syften. Även samverkan på interkommunal och interregional nivå har stärkts så att de
samlade resurserna mer och mer har kunnat riktas mot gemensamma mål.
Region Halland vill gärna bidra till att kultursamverkansmodellen utvecklas så att
dess fulla potential kan utnyttjas och resurserna används optimalt i arbetet med att
nå de nationella kulturpolitiska målen samtidigt som utrymme ges för regionala
prioriteringar. Det är därför glädjande att det i departementsskrivelsen under avsnitt
2.1 lyfts fram som en bärande utgångspunkt att en väl fungerande samverkan mellan
stat, region och kommuner bidrar till att de offentliga resurserna och kompetenserna
inom kulturområdet kan användas på bästa sätt. Region Halland uppskattar särskilt
att den kulturpolitiska dialogen mellan statlig och regional nivå har uppgraderats
under innevarande mandatperiod och att dessa möten är dialogorienterade och
konstruktiva.
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Region Hallands synpunkter
Region Halland tillstyrker förslaget att ta bort konst- och kulturfrämjande verksamhet
som eget område i kultursamverkansmodellen och istället inkludera det inom
respektive verksamhetsområde. Detta är i praktiken redan gjort i många regionala
kulturplaner i landet. Region Halland vill dock betona att den främjande verksamhet
som utförs av konsulenter/utvecklare är av största betydelse för inte minst det fria
kulturlivet i regionerna. Förslaget att ta bort skrivningen får inte leda till att främjandeoch utvecklingsarbetet nedprioriteras relativt produktionsverksamhet eller att konstoch genreövergripande verksamhet inte stimuleras.
Region Halland tillstyrker även förslaget att införa bild- och formområdet som nytt
verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. Det är dock en viktig princip
att nya verksamhetsområden åtföljs av nya ekonomiska medel.
Region Halland delar bilden av att det är viktigt med både nationell och regional
samverkan på biblioteksområdet, men delar inte synpunkten att detta skulle
motverkas av en decentraliserad medelsfördelning. Tvärtom är ju själva syftet med
kultursamverkansmodellen ökad samverkan utifrån de nationella målen och de
regionala prioriteringarna. Det regionala utvecklingsarbetet överlag förutsätter en
tilltro till decentralisering. Region Halland välkomnar nya medel för litteratur- och
läsfrämjande insatser inom ramen för kultursamverkansmodellen, men bedömer att
medelsökningen får marginell effekt med den summa som föreslås.
Region Halland delar bedömningen att filmområdets roll och utveckling inom ramen
för kultursamverkansmodellen bör utvärderas. En ökad politisk samverkan mellan
statlig och regional nivå är önskvärd. Det är dock oklart i departementsskrivelsen vad
som ska uppnås.
Region Halland ser ett stort behov av ökad dialog kring de utvecklingsmedel som
fördelas av staten. Kultursamverkansmodellen hade vunnit på att regionerna får
större inflytande över vilka utvecklingsområden de statliga utvecklingsinsatserna ska
gå till. Det är när samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå leder till
gemensamma prioriteringar som kultursamverkansmodellen kan nå sin fulla
potential. Det är också viktigt att även statliga utvecklingsmedel baseras på regionala
utmaningar, vilka kan se olika ut i olika regioner.
Region Halland tillstyrker att förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet bör upphöra att gälla. Det gynnar kultursamverkansmodellen i stort
att alla kommuner och regioner/landsting ingår i den. En aspekt är vem som fördelar
de statliga medlen till regional kulturverksamhet, men ännu viktigare är att alla
kommuner och regioner/landsting formellt ingår i den politiska samverkan som
modellen innebär. De regionala kulturplanerna och processerna kring dem har stor
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betydelse för det ökade kulturpolitiska engagemang och inflytande som utvecklats i
kommuner och regioner/landsting sedan kultursamverkansmodellen infördes. De
ligger också till grund för kulturens ökade närvaro i de regionala
utvecklingsstrategierna och det utvecklade samspelet med andra politikområden.
Alla kommuner, oavsett storlek, intar ett kommunalt perspektiv i utvecklingsarbetet.
Kunskapen om utmaningar och möjligheter ur ett regionalt perspektiv har regioner
och landsting. Varken små eller stora kommuner kan förväntas ha kunskap om hur
de statliga medlen kan samspela med regionala och kommunala medel i resten av
regionen.
Den kulturpolitiska dialogen med regional nivå – som ju fördelar både statliga och
regionala medel till institutionerna – har aldrig varit så formaliserad, tydlig och
kontinuerlig som nu. Både små och stora kommuner har fått ökat inflytande
avseende de regionala prioriteringarna och fördelningen av statliga medel till regional
kulturverksamhet tack vare kultursamverkansmodellen och den årliga formaliserade
dialogen som modellen innebär.
Departementsskrivelsen pekar på förändringar för ”att skapa ett enhetligt system för
statens bidrag till regional kulturverksamhet” och då vore det mycket olyckligt om
”storstadskommunerna” inte ingår i modellen på samma villkor som övriga
kommuner. Kultursamverkansmodellen syftar till ökat samspel och om de större
städerna inte ingår i dialogen på samma villkor som övriga kommuner, kan det leda
till en försvagad vilja att samverka – både kommunerna emellan och mellan regional
och kommunal nivå – och modellen havererar. I vilken kommun organisationen som
får statlig finansiering är placerad är egentligen ointressant, det är hur pengarna
samspelar och stärker hela regionen som är centralt för att vi ska nå de nationella
målen och en offentligt finansierad kultur för alla.
Region Halland delar synpunkten att tydliga metoder och syften med samrådet med
det civila samhällets aktörer är viktigt. I Halland fungerar dialogen bra och de
svårigheter att hitta representanter för det civila samhället som
departementsskrivelsen nämner är inte aktuella. Region Halland träffar regelbundet
representanter från det civila samhället för att gemensamt diskutera utmaningar och
utvecklingsmöjligheter. Arbetet tar sin utgångspunkt i ett ömsesidigt utbyte av
erfarenheter och idéer för att på så sätt driva utvecklingen framåt.
Region Halland tillstyrker att dialogen mellan den nationella politiska nivån och den
regionala politiska nivån bör formaliseras för att främja en ökad samverkan och
möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska prioriteringar. Att även
dialogen på tjänstemannanivå med såväl departement som med samverkansrådet
ingår i denna formalisering är önskvärt. Vår bedömning är att fler möten än ett årligt –
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- jämför gärna med de dialoger som äger rum inom regional utveckling – skulle
gynna den kulturpolitiska utvecklingen. Samordningen på statlig nivå behöver dock
förbättras – mellan ministrar, departement och myndigheter inom olika
politikområden. Förutom att det skulle stärka kultursamverkansmodellen skulle det
även stärka utvecklingsarbetet med de aspektpolitiska frågorna.
Region Halland tillstyrker också förslaget om att se över hur uppföljningen och
utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan förbättras.
En fråga som inte berörs i departementsskrivelsen är Kulturrådets bidrag till det fria
kulturlivet. Region Halland menar att dialogen om denna medelsfördelning behöver
öka mellan statlig och regional nivå.

Regionstyrelsens tillväxtutskott

Dag Hultefors
Ordförande tillväxtutskottet

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör
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