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Motionsyttrande Motion 15-2020 Begränsa kulturverksamhet

Kultur och bildning är viktiga faktorer för såväl oss människor som för att en region
ska utvecklas. Därför är detta också uttalat i Regionplanen som uttrycker vikten av
att vi har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt
kultur- och föreningsliv. Detta gäller såväl i pandemitider som i ickepandemitider.
I detta arbete är de fem kulturbolagen motionären tar upp otroligt viktiga, liksom de
fria
kulturaktörerna. Dessutom
ingår
tre
av
nämnda
bolag i
Kultursamverkansmodellen, där staten bidrar med sammanlagt nästan 70 mkr för år
2020. Ett flertal av de fria kulturverksamheterna erhåller också statliga anslag. Vi har
även regionens Kulturplan 2020-2023 att förhålla oss till, som formulerats mot
bakgrund av den nationella kulturpolitiken och i bred dialog och samverkan ur
västerbottensperspektiv. Kulturplanen har antagits av Regionfullmäktige och är en
förutsättning för de statliga anslagen.
Givetvis ska kulturområdet precis som andra följa de rekommendationer och beslut
som centrala myndigheter ger och tar. Region Västerbotten (inkl de verksamheter
som
ingår
i
kultursamverkansmodellen)
agerar
utifrån
gällande
myndighetsbestämmelser. Som en del av regeringens strategi för att stoppa
smittspridningen av Covid-19 lämnade Folkhälsomyndigheten (27 mars
2020) förslag: Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster. Förslaget
började gälla 29 mars och begräsningar i allmänna sammankomster har haft en stor
inverkan på kulturlivet i stort, från utövare till mottagare. Därför har också Region
Västerbotten erhållit 9,4 miljoner av staten inom ramen för
Kultursamverkansmodellen för att möta Covid -19. Även de fria aktörerna har erhållit
statliga anslag på grund av pandemin.
Kommunerna ansvarar själva för hur de följer de centrala myndigheternas
rekommendationer och beslut gällande offentlig verksamhet.
Ansvaret för hur man ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer är en operativ fråga
för respektive verksamhets VD eller verksamhetschef i respektive bolag. I det här
fallet informeras Region Västerbotten löpande om de åtgärder bolagen vidtar i sin
verksamhet för att följa centrala myndighetsbeslut. I den löpande dialogen med fria
kulturaktörer uppmanas de att följa centrala myndigheters rekommendationer och
beslut.
Det motionären efterfrågar sker alltså på många sätt redan. Sverigedemokraternas
förslag skulle också innebära att vi skulle tappa stora summor statliga medel till länet.
Och det är olyckligt att som motionären gör ställa vård mot kultur, då båda
uppdragen är viktiga ur olika perspektiv för länets medborgare.
Förslag till beslut
Att avslå motionen
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