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Kommunstyrelsen

Svar på remiss angående samordningsuppdrag till
Göteborgsregionen rörande kulturfrågor
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionen (GR) beslutade den 27 november 2020, § 220 att remittera utredning om
eventuellt samordningsuppdrag rörande kulturfrågor till samtliga medlemskommuner. Efter
att medlemskommunerna och den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska
organisation har hanterat remissen återkommer den till förbundsstyrelsen för
ställningstagande. Remissen ska besvaras senast den 1 april 2021.
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har ett
samordningsansvar. Inom GR finns redan i dag samverkan inom kulturområdet genom ett
nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR. Samverkan finansieras av VGR och
kommunerna i GR, där Stenungsunds kommun har ett värdskap för nätverkets samordning.
Utredningen föreslår nu ett uppdrag med strategiskt utvecklingsarbete där
medlemskommunerna samverkar med de övriga kommunalförbunden samt VGR. Förslaget
innebär att kultur- och fritidschefsnätverket införlivas i GR:s organisation och att
samordningen hanteras av GR i stället för av Stenungsunds kommun.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över remissen den 3 februari 2021, och ser
positivt på samordningsuppdraget. Att strategiskt utveckla samverkan mellan kommuner, GR
och VGR för att hantera kulturfrågor tillsammans med övriga politikområden ger mervärden
och synergieffekter, men även nödvändig utveckling. I arbetet blir det viktigt att samla de
resurser som redan finns och undvika att bygga nya organisationer . Särskilt bör ansvar,
befogenheter och uppdrag för de representanter som ingår i de olika nätverken ses över,
eftersom roller och funktioner kan se olika ut i olika kommuner.
Sammantaget ser kultur- och utbildningsförvaltningen att uppdraget kommer att stärka
arbetet utifrån Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, samt öka
möjligheter till strategisk samverkan, kunskapsutbyte och utveckling.
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till samordningsuppdraget och har inget att
tillföra utöver kultur- och utbildningsförvaltningens synpunkter, men vill ändå trycka på att det
krävs en översyn av ansvar, befogenheter och uppdrag, samt att det är viktigt att det inte
uppstår dubbla nätverk inom VGR och GR.
Ekonomisk bedömning
Remissyttrandet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Finansieringen av
samordningsuppdraget fördelas som idag mellan GR och medlemskommunerna och VGR,
inga ytterligare resurser tillförs.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande den 5 februari 2021 antas som kommunstyrelsens eget
och skickas som remissvar till Göteborgsregionen (GR).
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