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Interpellationssvar
Angående finansiering av kultursatsningar
Interpellanten Thomas Högström (M), ställer tre frågor angående
finansiering av kultursatsningar:
● Vilka vetenskapliga studier stöder regionrådet sig på när han gör
sina uttalanden?
● Skall uttalandena tolkas som att kostnaderna för regionen
minskar med 3 till 10 kronor för varje satsad krona på kulturen?
● Anser regionrådet att det inrättande av ett länskonstmuseum och
ökade satsningar inom kulturområdet är prioriterat av
minoritetsstyret med tanke på de ekonomiska utmaningar som
hälso- och sjukvården står inför?

Kulturen är en viktig fråga för samhället och för vår region. En god tillgång till
kultur ökar kreativiteten, skapar ett mer innovativt klimat och stimulerar till
en positiv utveckling både för individer och för samhället. Detta är väl belagt i
olika vetenskapliga arbeten.
Redan på 1980-talet belystes det i flera vetenskapliga verk av den svenske
regionalekonomiske forskaren och tillika professorn Åke E. Andersson i flera
böcker om det han kallade för K-samhället där han påvisade sambandet
mellan kultur, kunskap, kommunikationer och kreativitet och påpekade de
dynamiska ekonomiska faktorerna på samhällsekonomin som kulturen har.
I början på 1990-talet kom en utredningsrapport från det dåvarande
industridepartementet: Kultur som lokaliseringsfaktor (Ds 1991:22) som
likaså tydligt påvisade sambandet mellan satsade pengar på kultur och vilket
ekonomiskt utbyte det ger till samhället både direkt till den offentliga
sektorn och till privata företag.
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På senare år har den amerikanske kulturgeografen och forskaren Richard
Florida i flera arbeten forskat kring liknande samband, där han konstaterar
att de geografiska områden som har god tillgång till kunskap och kultur, är de
samhällsekonomiska vinnarna i den globala konkurrensen, genom de
ekonomiska effekterna satsning på kultur ger.
Så svar på fråga två. Om man skall tolka detta så att kostnaderna för regionen
minskar med 3 till 10 kronor för varje satsad krona på kulturen, så är svaret
nej. Det jag uttalade mig om i den citerade artikeln, var effekterna på den
totala samhällsekonomin - ingenting annat.
När det gäller den tredje frågan om kulturen är ett prioriterat område mot
bakgrund av regionens ekonomiska utmaningar inom hälso- och sjukvården,
så är det en fråga relaterad till det regionala utvecklingsansvaret.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad.

Agne Furingsten (L)
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