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Interpellationssvar
Angående mat och kultur på väg i Västmanland
Interpellanten Elisabeth Wäneskog (KD), ställer följande frågor angående
mat och kultur på väg i Västmanland:
•

Anser regionrådet att arrangemang liknande ”Aptitrundan”

skulle kunna bidra till att öka intresset för mat i Västmanland?
•

Hur ser regionrådet på ett arrangemang för Västmanland som
skulle handla om både kultur och mat under samma dagar?

•

På vilket sätt skulle Region Västmanland kunna bidra till att ett
sådant arrangemang blir av?

Goda tankar och idéer är alltid värda att uppmärksamma och pröva. Mot
bakgrund av att vi idag är inne i en process, där länsstyrelsen har
ledningsansvaret, att utarbeta en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin
för Västmanland, så anser jag absolut att ett arrangemang som interpellanten
föreslår vara värt att pröva. Svaret är alltså: ja!

Den andra frågan som interpellanten ställer är mer komplex. Rent generellt
brukar man i marknadsföring fokusera på en sak eller ett tema om man skall
få ett bra genomslag. Av det skälet tror jag att det i de flesta fall är bäst att
skilja på att intressant koncept där man på ett nytt sätt kan kombinera kultur
och mat, är jag inte främmande för tanken, men vill avvakta med ett slutligt
svar innan jag sett hur ett sådant koncept skall se ut. Hur detta skall
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genomföras är, enligt min mening, inte en fråga för politiken, utan för
professionen.
I den tredje frågan måste vi ta hänsyn till det uppdrag som vi idag
tillsammans har, att spara 400 miljoner kronor i regionens budget. Initiativet
måste komma från enskilda konstnärer, matproducenter och andra intressen,
som exempelvis Smaka på Västmanland, som kanske är den aktör som skall
driva ett sådant projekt. De mest framgångsrika koncepten, exempelvis
Konstrundan i östra Skåne, bygger på just detta. Det innebär att några nya
pengar från Region Västmanland som stöd till ett nytt arrangemang är
uteslutet. Däremot anser jag att vi inom ramen både för stödet till
folkbildningen, som har pengar att bland annat satsa på olika kulturprojekt,
och de medel vi idag redan sätter av till besöksnäringen, skulle kunna bidra
till ett förverkligande av ett intressant arrangemang, men det är alltså beslut
av dessa organisationer och inte vårt.
Med dessa ord anser jag att interpellationen är besvarad.
Agne Furingsten (L)
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