Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Regionfullmäktige

§122
Svar på motion angående att uppdatera Hallands kulturplan
RS180257
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som
motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den
regionala utvecklingsstrategin
Yrkande I
Erik Hellsborn (SD) yrkar bifall till motionen
Yrkande II
Emma Gröndahl (L) yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens förslag. I
yrkandet instämmer Per Stané Persson (S), Maria Losman (MP) och Patrik Thorsson
Nilsson (S).
Propositionsordning
När överläggningen avslutats ställer ordförande proposition mellan Erik Hellsborns
yrkande att bifalla motionen samt regionstyrelsens förslag och finner att
regionfullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Reservationer
Erik Hellsborn, Tommy Bech, Anton Nilsson, Carita Boulwén, Georg Cserti, Stina
Isaksson, Kjell Jönsson, Thor Ingels, Susanne Andersson och Ann-Heléne Djivjak,
samtliga tillhörande Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet
Regionfullmäktigeledamöterna Erik Hellsborn och Stina Isaksson, båda SD, yrkar i en
motion att Region Hallands kulturplan uppdateras. Motionärerna ger i motionen
förslag på konkreta ändringar i kulturplanen.
Motionen har varit remitterad till driftnämnden Kultur och skola och som vid sitt möte
2018-06-14, § 49, beslutade att föreslå att motionen avslås eftersom ett
genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region
Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som
är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin.
Förslag till beslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

1(2)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Regionfullmäktige
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige
besluta att
 avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som
motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den
regionala utvecklingsstrategin
Beslutsunderlag
 Paragraf 217 - Svar på motion ang att uppdatera Hallands kulturplan
 Tjänsteskrivelse Svar på motion uppdatera Hallands kulturplan
 Motion, Uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020
 Driftnämnden kultur och skola §49 Motion, Uppdatera Hallands kulturplan
2017-2020
Expedieras till
Motionärerna
Driftnämnden Kultur och skola

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-28

§217
Svar på motion angående att uppdatera Hallands kulturplan
RS180257
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som
motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den
regionala utvecklingsstrategin
Ärendet
Regionfullmäktigeledamöterna Erik Hellsborn och Stina Isaksson, båda SD, yrkar i
en motion att Region Hallands kulturplan uppdateras. Motionärerna ger i motionen
förslag på konkreta ändringar i kulturplanen.
Motionen har varit remitterad till Driftnämnden Kultur och skola och som vid sitt möte
2018-06-14, § 49, beslutade att föreslå att motionen avslås eftersom ett
genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region
Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som
är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som
motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den
regionala utvecklingsstrategin
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på motion uppdatera Hallands kulturplan
 Motion, Uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020
 Driftnämnden kultur och skola §49 Motion, Uppdatera Hallands kulturplan
2017-2020
Expedieras till
Motionärerna
Driftnämnden Kultur och skola
Vid protokollet
Maria Fransson
Justering av protokollet sker under vecka 49
Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-23

Diarienummer
RS180257

Regionkontoret
Regional utveckling
Staffan Johansson
Strateg

Regionstyrelsen

Svar på motion angående att uppdatera Hallands kulturplan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att:
avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som
motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den
regionala utvecklingsstrategin

Sammanfattning

Regionfullmäktigeledamöterna Erik Hellsborn och Stina Isaksson, båda SD, yrkar i en
motion att Region Hallands kulturplan uppdateras. Motionärerna ger i motionen
förslag på konkreta ändringar i kulturplanen.
Motionen har varit remitterad till Driftnämnden Kultur och skola och som vid sitt möte
2018-06-14, § 49, beslutade att föreslå att motionen avslås eftersom ett
genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region
Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som
är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin.

Bakgrund
Driftnämnden konstaterar i sitt yttrande bland annat att de delar av kulturplanen som
utgör underlag för statsbidrag från Statens kulturråd har och ska ha de nationella
kulturpolitiska målen som styrning. Detta innebär att Region Halland inte har
möjlighet att sätta upp egna kulturpolitiska mål som går stick i stäv med de nationella
målen. Det finns därmed inte möjlighet att göra de förändringar i regionens kulturplan
som motionärerna föreslår utan att den så kallade kultursamverkansmodellen
upphör.

I andra delar föreslår motionärerna ändringar i kulturplanen som har en direkt
koppling till Region Hallands Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) 2005-2020. Skulle
motionärernas förslag följas skulle det innebär att både kulturplanen och den
regionala utvecklingsstrategin skulle behöva ändras.
Driftnämnden konstaterar också att motionärerna i sitt förslag till revidering ger
uttryck för en kultursyn som inte överensstämmer med det övergripande nationella
målet om att kulturen ska ”vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” Driftnämndens
konstaterande är att motionärernas förslag utgår från en kultursyn 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.
Regionkontoret delar driftnämndens bedömningar. En ändring av kulturplanen i
enlighet med motionärernas förslag skulle innebära att kultursamverkansmodellen
skulle upphöra, vilket skulle ge konsekvenser för det halländska kulturlivet.
Nuvarande kulturplan utgår dessutom från de nationella kulturpolitiska målen samt
hämtar sin utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin. Det kan också
framhållas att kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska
kommunerna och i bred dialog med civilsamhället och professionella kulturutövare.
Genomförandet av kulturplanen har därför en bred förankring i Halland.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet
Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör
Bilaga:
Motionen
Driftnämnden Kultur och skolas svar 2018-06-14
Beslutet ska skickas till

Motionärerna
Driftnämnden Kultur och skola

RS180257-3

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-14
Driftnämnden kultur och skola

§49
Svar på motion till Regionfullmäktige Halland: Uppdatera Hallands
kulturplan 2017-2020
DNKS180111
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
 avslå motionen.
Ärendet
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.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
 avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen Uppdatera Hallands
kulturplan 2017-2020 till Driftnämnden kultur och skola
 Svar på motion till Regionfullmäktige Halland Uppdatera Hallands kulturplan
2017-2020_ 180604
Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

Datum
datum

Diarienummer
DNKS180111

Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Driftnämnden Kultur och skola

Svar på motion till Regionfullmäktige Halland: Uppdatera Hallands
kulturplan 2017-2020
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.
.
Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:

[Skriv text]
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

