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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Spela samman – en ny modell för
statens stöd till regional kulturverksamhet
(SOU 2010:11)
Ärendet
Kulturdepartementet har gett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra
sig över Kultursamverkansutredningens delbetänkande – Spela samman –
en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11.
Kulturförvaltningen har berett ärendet och kulturnämnden har behandlat
ärendet den 27 april 2010.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Kulturdepartementet överlämna landstingsdirektörens
yttrande
Bakgrund
Den s k Kultursamverkansutredningen har haft regeringens uppdrag att
utarbeta ett förslag till införande av en ny modell för fördelning av vissa
statliga bidrag till kultur. Till grund för utredningen ligger de förslag som
presenterades för drygt ett år sedan av Kulturutredningen (SOU 2009:16)
och Filmutredningen (SOU 2009:73).
Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen har berett ärendet och landstingsstyrelsen förvaltning
ställer sig helt bakom de synpunkter som kulturförvaltningen har lämnat i
ärendet. Kulturnämnden har den 27 april 2010 beslutat enligt kultur förvaltningens förslag. Nedan redovisas huvuddragen i det underlag som
kulturförvaltningen har lämnat.
Förslagets grundpelare – landstinget fördelar vissa statliga bidrag

Bilagor
1. Sammanfattning av SOU 2010:11
2. Förslag till yttrande från Stockholms läns landsting
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Grundtanken i förslaget är att decentralisera fördelningen av medel till
regionala politiker. Genom att den slutliga fördelningen av medel görs på
regional nivå ökar förutsättningarna att genomföra den kulturpolitik som
de regionalt folkvalda eftersträvar och de statliga medlen kan samordnas
med landstingets och i förekommande fall även kommunernas egna
satsningar på kultur. Samverkansmodellen kan dock ha behov av särskilda
lösningar då en regional kulturplan ska tas fram för Stockholms län.
Regionala kulturplaner
Förvaltningen anser att varje landsting själv måste få bestämma hur man
handhar sitt regionala samordningsansvar. Utredningen skisserar ett
mycket omfattande samverkansförfarande som innebär en avsevärd
höjning av ambitionsnivån i bidragsgivningen. För Stockholms läns
landsting kommer det samverkansförfarande som utredningen anger att
kräva en kraftigt utökad administrativ insats och står inte i rimlig
proportion till vilka statsbidrag och kulturverksamheter som är aktuella för
Stockholms län. Utgångspunkten bör vara att staten minskar de statliga
kulturmyndigheternas omfattning och överför medel till landstinget som
ersättning för den ökade administration som måste byggas upp regionalt.
Samverkan mellan statliga myndigheter
Trots att Kulturutredningens grundtanke var att samla de statliga kulturstöden inom Kulturportföljen föreslår Kultursamverkansutredningen att
inte mindre än fem myndigheter inklusive Kulturrådet ska vara engagerade
i statens arbete med Kulturportföljen. Därutöver ska stödet till länsbibliteken hanteras av en sjätte myndighet helt skiljt från förfarandet med
Kulturportföljen. Statens musiksamlingar föreslås få ett utökat uppdrag för
samordning av nationella musikprojekt under benämningen Statens
musikverk, som sålunda skulle bli den sjunde statliga myndigheten som får
uppdrag kring bidragsgivningen.
Statliga bidrag som ingår i Kulturportföljen
Förvaltningen ställer sig positiv till de statliga bidrag som föreslås ingå i
kulturportföljen och ställer sig bakom de synpunkter och kommentarer som
kulturnämnden lämnat vad gäller bidrag till verksamheter inom områden
såsom fristående teater-, dans- och musikgrupper, biblioteksverksamhet
och regionala resurscentrum för film och video.
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