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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 105

Motion Ett krafttag för ett dynamiskt Västmanland där kulturella och kreativa näringar bidrar till
framgång
LTV 140728

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2014-06-17 att Landstinget
Västmanland arbetar fram en strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar i Västmanland, och att landstinget verkar för att få till stånd ett seminarium
kring hur den kulturella och kreativa sektorn i Västmanlands län kan stärkas samt hur
vi i länet kan dra fördel av EU:s miljardsatsning på Kreativa Europa.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2014-06-17 § 60.
Landstingsstyrelsens yttrande
Motionären belyser i sin motion den utveckling som varit gällande kulturella och
kreativa näringar i landet och vilka förutsättningar som finns inom dessa områden.
Vidare framhålls det tidigare strukturfondsprojekt , KRUT-projektet, som genomfördes i förra strukturfondsperioden inom länen som omfattas av östra Mellansverige, där Västmanland deltog som en part.
Mälardalsrådet har också publicerat en rapport om dessa näringars utveckling inom
Mälardalen.
Motionen pekar på att Västmanland måste gå vidare utifrån de erfarenheter KRUTprojektet gett men även de slutsatser Mälardalsrådets rapport redovisat. Därför
föreslår man att Landstinget Västmanland arbetar fram en strategi och handlingsplan
för kulturella och kreativa näringar i Västmanland samt verkar för att få till stånd ett
seminarium kring hur vi kan stärka den kulturella och kreativa sektorn i Västmanlands
län samt hur vi i länet kan dra fördel av EU:s miljardsatsning på kreativa Europa.
Enligt motionären avstannade arbetet i Västmanland efter strukturfondsprojektet
KRUT. Detta är inte korrekt. Ett gemensamt arbete fortsatte utifrån projekt med
Tillväxtverket mellan landstinget, Länsstyrelsen och Västerås stad där uppdrag gavs
till Almi och Västerås Science Park (VSP) att fortsätta arbetet samt ge det en inriktning som innebär att det blir en naturlig del av arbetet med små och medelstora
företag i hela länet. Det är givetvis viktigt att lyfta fram just denna grupp, men vi får
aldrig glömma att vi behöver se helheten för att få ett väl fungerande län där alla
olika inriktningar och behov kan mötas i företagsrådgivning. Landstinget verkar
genom sina samarbetspartners Almi, Coompanion med flera för ett kreativt och
utvecklande företagande i Västmanland.
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I dagsläget har vi ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Västmanland, RUP, som
innefattar affärsplan Västmanland samt en ny regional kulturplan för länet. Utifrån
dessa dokument kommer länet och dess aktörer att bedriva arbetet med kulturella
och kreativa näringar liksom övrigt arbete med stöd åt olika näringar.
Västmanland är i stora stycken fortfarande ett län med stark industristruktur. I flera
kommuner har en stark utveckling skett de senaste tio åren från den traditionella
industristrukturen mot en högre specialiseringsgrad och utpräglade tjänsteföretag.
Innovationer är grunden för fler växande företag och en förutsättning för att möta en
ökande internationell konkurrenskraft.
Inom kulturella och kreativa näringar kan metoder för kreativa lösningar och
innovativa tankesätt utvecklas. Kulturella och kreativa näringar är en tillväxtfaktor.
Företagsrådgivning ges via Almi Mälardalen, där landstinget är delägare.
Enligt den i landstingsfullmäktige antagna kulturplanen för 2015-2018, kommer
arbete att ske genom att utöka nätverk med företag, kreativa näringar och offentliga
beslutsfattare, samt genom att starta ett dialogforum för samverkan mellan privata
och offentliga verksamheter och kulturaktörer.
För att arbeta med kreativa näringar utifrån kulturplanen samverkar landstinget
sedan i våras med kulturstiftelsen ARTY som har ett länsuppdrag att samla och
stödja dessa grupper bland annat genom seminarier. Kopplat till detta arbete
kommer Almi att bidra med sitt utbud av företagsstödjande åtgärder. Arbetet utgår
från RUP och Kulturplanen.
Samverkan sker också med övriga län inom Östra Mellansverige där givetvis olika
möjligheter till externt stöd kommer att beaktas.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Hans Jansson (V), Malin Gabrielsson KD), Denise Norström (S) och Ingvar Nordén
(KD).
I ärendet yrkar
dels Hans Jansson med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Malin Gabrielsson med flera bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Reservation
Till förmån för Malin Gabrielssons yrkande reserverar sig
Hans Strandlund, Gunnar Anell, Gunnar Björnstad, Åsa Coenraads, Maria Dellham,
Johan Eriksson, Kerstin Falkland, Mathias Goldkuhl, Staffan Strid, Tomas Högström,
Pernilla Danielsson, Jenny Landernäs, Sten Linder, Sverre Linton, Stellan Lund, Anders
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Röhfors, Ola Saaw, Anderas Weiborn och Johan Widén, samtliga (M),
Dagny Tellner, Helena Hagberg, Torsten Källberg, Anita Lilja-Stenholm, Ida Lindh och
Göran Nilsson, samtliga (FP),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Anna Karin Johansson, Barbro Larsson, samtliga
(C),
Tommy Engström, Malin Gabrielsson, Stefan Sturesson och Ingvar Nordén, samtliga
(KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

