
Fristående kulturproducenter

Motionär: Arvid Kästel

Många av landets regionala kulturorganisationer har de senaste åren genomgått stora förändringar
och Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) är inget 
undantag. Organisationerna har konsekvent rört sig bort från eget kulturarrangerande, för att ta en
mer strategisk roll.  I den mån man direkt finansierar kulturprojekt rör det sig om stora dyra 
produktioner som trots hög konstnärlig nivå ofta bara når en liten publik. Även om denna del del 
av kulturen är viktig måste det finnas en balans mellan kultur vars främsta syfte är att fördjupa 
uttryck å ena sidan, och å andra sidan vara tillgänglig för breda grupper. Institutionstyngden är 
både dyr och avskärmande för många grupper. Målet bör vara att också stödja högkvalitativ kultur 
som är bättre förankrad i lokalsamhällen, fler kulturella bakgrunder och helst på ett så 
administrativ lättviktigt sätt som möjligt. Mer verkstad, mer bottom-up och mer fokus på att 
pengarna ger än fler goda kulturupplevelser.

Ett sätt att göra detta är att utnyttja de nätverk, kontakter och kunnande som finns hos regionens 
frilansande kulturutövare. Många av dessa är vana att producera fantastisk kultur med en minimal 
budget. Några av dessa skulle inom ramen för förvaltning för kulturutveckling kunna 
projektanställas på deltid och ges en budget att stödja deras kontakter och de projekt de känner till
från sin position mitt i kulturlivet. För att undvika att samma personer och projekt får pengar bör 
anställningarna vara korta och viss styrning bör kunna ske centralt. Även om detta leder till visst 
godtycke skulle situationen ändå leda till många fler och i det befintliga fria kulturlivet bättre 
integrerade kulturupplevelser, vilket borde vara målet för en kulturpolitik.

Motionen föreslår att distriktskongressen beslutar:

• att verka för att låta Förvaltningen för kulturutveckling i VGR på prov deltidsanställda 
kulturproducenter och låta ett antal kulturutövare inom olika konstarter, genrer, med olika 
kulturella bakgrunder och på olika geografiska platser få en budget de själva kan styra över. 
Dessa ska på ett snabbfotat sätt kunna stötta intressanta projekt utan stora ansökningar och
betungande byråkrati.

• att verka för att samordna dessa kulturproducenter genom stöd för administration och 

återkommande professionella diskussioner om vilka projekt som kan stödjas.
• att verka för att ta fram riktlinjer till dessa kulturproducenter gällande vilka slags projekt 

som bör stödjas för att nå den bredd och det djup som skapar ett rikt kulturliv och många 
goda kulturupplevelser.

• att verka för att göra denna satsning permanent om den faller väl ut.

• att Socialdemokraterna i Göteborg antar motionen som sin egen.
• att motionen skickas till Socialdemokraternas regionfullmäktigegrupp i Västra 

Götalandsregionen.


