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Förslag till beslut
Avslå motionen

Sammanfattning
Inkommen motion yrkar på:
Hallands kulturplan antogs av regionfullmäktige under hösten 2016. Det är
Sverigedemokraternas mening att detta dokument innehåller en rad olyckliga
prioriteringar, ställningstagande och formuleringar, och därför behöver omformuleras.

Bakgrund
Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturen som kraft för utveckling och tillväxt.
De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen – Region Hallands utvecklingsstrategi
2005–2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 samt de nationella
kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.
Region Hallands kulturplan är underlag för statsbidrag från Statens kulturråd för de
delar av kulturplanen som ingår i den nationella kultursamverkansmodellen,
förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet.
Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och
i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Kulturdialoger har förts
med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika
konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.

Motivering till avslag av motion
De delar av kulturplanen som utgör underlag för statsbidrag från Statens kulturråd
har de nationella kulturpolitiska målen som styrning.
För att kunna erhålla statsbidrag kopplat till kultursamverkansmodellen krävs att
Region Halland i sin kulturplan följer de nationella kulturpolitiska målen.

[Skriv text]
I Region Halland regionala utvecklingsstrategi – Bästa Livsplatsen 2005-2020 –
fastlås ett antal strategier som lyfter kulturens betydelse i ett bredare perspektiv för
hela regionens utveckling. Hallands kulturplan utgår från dessa övergripande
strategier
I motionens föreslås ändringar som rör såväl de nationella som regionala
styrdokumenten. Punkterna
• Vi ska värna, vårda, utveckla och använda vårt
materiella och immateriella kulturarv genom att
ge kulturen en central position i vår livsmiljö.
• Vi ska medverka till förnyelse, spets och kvalitet
i kulturlivet. Vi ska vara öppna för impulser och
inflöden av nya idéer från exempelvis etniska
minoriteter, barn och unga och från utbyten över
regions- och nationsgränser.
är hämtade från Bästa livsplatsen och föreslås ersättas av ”Vi ska vårda vårt
kulturella arv, och ha ett fokus på traditionell halländsk, svensk och västerländsk
kultur”.
Punkten ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”, som är
hämtad från de nationella kulturpolitiska målen föreslås strykas.
Förutom det omöjliga i att ändra eller stryka punkter i Hallands kulturplan som är
hämtade från övergripande regionala och nationella styrdokument ger
Sverigedemokraternas yrkanden uttryck för en kultursyn som går på tvärs mot det
övergripande nationella kulturpolitiska målet att kulturen ska ”vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.”
Även övriga förslag till ändringar utgår från en kultursyn som snarare utesluter
kulturyttringar och deltagande än till att se kulturen som en garant för fri
åsiktsbildning och demokrati, rika konstupplevelser och som en grund för ett
samhälles utveckling och tillväxt.
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Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

