Jönköpings kommuns yttrande över remiss av SOU 2017:8
I promemorian föreslås att förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet ska ändras på så vis att bild- och formområdet pekas ut som ett
verksamhetsområde som kan få stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen. Samtidigt
ska då konst- och kulturfrämjande verksamhet tas bort som ett eget verksamhetsområde.
Istället ska det inkluderas i samtliga verksamhetsområden. Konst- och kulturfrämjande
verksamhet innehåller enligt promemorian huvudsakligen delarna dans, bild och form samt
mångkultur. Det torde betyda att mångkultur föreslås bli en integrerad del i teater,
museiverksamhet, film och främjande av hemslöjd etc.
I samma promemoria föreslås att dialogen mellan staten och landstingen/regionerna ska
formaliseras. Syftet är att främja en ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om
gemensamma politiska prioriteringar.
Jönköpings kommun är positiv till ökad regionalisering av kultur för att minska de regionala
skillnaderna i tillgång till och delaktighet i kultur i landet. Mest avgörande för att minska
skillnaderna är dock om regionerna förmår sprida kulturutbud och -aktiviteter även utanför
centralorterna.
Däremot avråder Jönköpings kommun starkt från att inkludera mångkultur i kultursamverkans
alla verksamhetsområden. Det skulle inverka menligt på kulturens frihet, eftersom strävan
efter ett mångkulturellt samhälle är ett partipolitiskt projekt. Den eftersträvade
formaliseringen av dialogen mellan stat och region skulle dessutom förvärra situationen.
Dialogen om gemensamma politiska prioriteringar skulle kunna fungera som en hårdare
styrning av regionernas kultur med hänvisning till den förändrade förordningen. En av de
gemensamma politiska prioriteringar som dialogen skulle beröra skulle ju vara mångkultur
inom varje kulturområde, utifrån den föreslagna förordningsändringen.
De föreslagna förändringarna skulle göra att principen om armlängds avstånd mellan politiska
beslut och konstnärligt innehåll försvagas ytterligare när det politiska kravet på mångkultur
vävs in i all konstnärlig verksamhet och styrs hårdare av staten.
Jönköpings kommun avstyrker inkluderande av mångkultur i varje verksamhetsområde.
Jönköping 2017-06-07

Staffan Eklöf, KS-ledamot för SD,

Kristian Aronsson, ersättare i KS för SD

