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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.
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