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Regional indelning — tre nya Ian (SOU 2016:48)

Kulturradet har anmodats att yttra sig ayseende ovan rubricerade remiss.

Sammanfattning.
Kulturradet har last indelningskommittens fOrslag till regional indelning
med tre nya lan. Kulturradet bedomer att det ar svart att forutsaga vilka
effekter den foreslagna indelningsreformen far pa kulturen men vill lamna
nagra synpunkter i korthet.

Synpunkter i korthet
En indelningsreform genomfOrdes 1997 och 1998 da Skane lan och Vastra
Gotalands lan skapades. Kulturradet bedomer att dessa lan har haft resurser
och ekonomisk stabilitet att kunna bedriva utvecklingsarbete inom
kulturomradet. Dartill har de byggt mer omfattande kulturell kompetens
inom lanen, vilket framjat det strategiska arbetet i kulturfragor pa bade
regional och nationell niva. Det intemationella samarbetet i de befintliga
storregionema har ocksa utvecklats positivt. Kulturutovare och
fortroendevalda med kulturpolitiska uppdrag har getts mojlighet till en aktiv
roll i planeringen av den regionala utvecklingen. Att kulturen har deltagit i
politiska overlaggningar, planering och kunnat etablera langsiktiga
samarbeten har varit gynnsamt for utvecklingen av kulturens infrastruktur
och kvalitet i dessa tva lan.
Erfarenheterna fran Skane lan och Vastra Gotalands lan ar i dessa ayseenden
ants& positiva for kultursektom. Bland farhagor och risker med fortsatta

sammanslagningar vill Kulturradet namna ett par aspekter.

Kulturradet anser att en hogt prioriterad fraga i de nya storlanen blir arbetet
med att skapa stabila system for att kulturutbudet ska kunna na ut till
innevanama. I ett stort lan med manga innevanare och stor geografisk
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spridning ar det en utmaning aft na ut till alla. Inom de stora lan som fines
idag arbetar man efter olika modeller och har organiserat den politiska
dialogen, styrformer och strukturer pa skilda salt fOr aft lyckas.

En indelningsandring som genomfors i etapper innebar aft Kulturradet
behOver hantera regionala samverkansfragor i parallella system, for de
nyetablerade lanen, fOr de gamla lanen och fcir Stockholm som idag inte
ingar i kultursamverkansmodellen. Kulturradet bedomer aft delta kan bli
resurskravande och riskerar aft skapa otydligheter fOr mottagarna av statliga
medel pa regional niva.

Kulturradets roll blir an viktigare i det fortsatta arbetet. For alt sakerstalla de
nationella kulturpolitiska malen vill Kulturradet understryka vardet och
nodvandigheten av aft det aven i fortsattningen finns en aktor med nationell
Overblick och djup kunskap om lokala, regionala och nationella
kulturpolitiska forutsattningar. Kulturradet kan med sin kunskap om
konstomradena och val etablerade kontaktnat pa lokal, regional, nationell
och internationell niva fungera som stud till regionerna i saval
organisatoriska som kvalitativa diskussioner. Den kontaktyta som skapas
mellan stat och lan baddar fcir dynamik dar fragor kan stallas och utmanas
mot varandra, Kulturradet tror aft denna dynamik ar nyttig och frarnjar
kulturell och kvalitativ utveckling.
Beslut i arendet har fattats av generaldirektor Staffan Forssell med
enhetschef Magnus Bostrom som fOredragande. I beredningen har ocksa
enhetschef Veronica Lamppa Lonnbro, verksamhetsstrateg Signe Westin,
koordinatorerna Erik Astrom och Lisa Poska samt handlaggarna Jelena
Jesic, Maria Telenius, Magnus Lemark, Karin Westling och Maria Agren
deltagit.
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