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En hoppfull kulturpolitik för hela Västmanland
Kulturen skall och utgår från individen och dennes val och intressen. Den skall inte utgå från
kollektivismens ideal och intressen som påverkar individens valfrihet negativt. Ett rikt kulturliv
är ett kulturliv som genomsyras av valfrihet och frihet. En fri kultur möjliggör kreativitet och
skapande. Kulturen är en viktig del i länets utveckling till ett län som människor vill leva och
verka i. Genom en mångfald av utövare och olika former av kulturyttringar påverkas människors välmående och det stärker folkhälsan positivt. Det är viktigt att anamma nya kulturyttringar då kulturarvet ständigt förändras och utvecklas.

Varje medborgare skall utifrån sina egna intressen och smaker kunna konsumera eller delta i
det kulturella skapandet. Det skall inte spela någon roll vart i länet som man bor. Kulturen i
Västmanland får inte vara en företeelse för några få, utan den skall vara tillgänglig för alla västmanlänningar.
I takt med att många nya människor med annan kulturell bakgrund kommer till länet, så bidrar
det till kulturens konstanta dynamiska process. Olika influenser och trender ser till att kulturen
hela tiden utvecklas. Samtidigt är det viktigt att värna om det västmanländska kulturella arvet
för framtida generationer. Kulturens aktörer bidrar också till att värna om den historia som
finns i Västmanland.
Vi ser också förändringar inom civilsamhället och kulturen. Folkrörelsernas format är inte vad
det var och många föreningar har idag allt svårare att rekrytera och behålla medlemmar. Detta
kan framöver leda till förändringar för länets kulturella verksamhet. Vi kan därför i framtiden
behöva hitta andra former, hur det offentliga kan stödja och samverka med kulturens aktörer.
Oavsett vad som kommer hända kommer det alltid att finnas individer på olika platser i länet,
som själva eller tillsammans med andra, drivs av olika ändamål och som verkerar inom olika
kulturyttringar.
Moderaterna arbetar för att:
▪

Verka för att individen står i centrum vid utvecklingen av länets kulturpolitik.

Digital kultur
Genom nya digitala sätt att sprida information på, så kan även länets kultur tillgängliggöras för
flera och på enklare sätt. Precis som att digitaliseringen kommer bidra till utveckling av andra
branscher, kommer digitaliseringen att vara en viktig katalysator i att tillgängliggöra västmanländska kulturella värden.
Därför ser vi moderater positivt på digitaliseringen inom kulturen. Däremot tror vi inte på lösningar där enskilda aktörer utvecklar egna plattformar, utan framgången kommer bygga på
samverkan. Därför ser vi gärna en ökad samordning mellan länets kommuner, lokala och regionala kulturaktörer, för att genom exempelvis databaser tillgängliggöra lokala arkiv, konst eller annan form av kulturella arv. Genom digitaliseringen skall det offentligas kultur tillgängliggöras och spridas till medborgare i Västmanland.
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Moderaterna arbetar för att:
▪

Verka för en ökad digitalisering av det västmanländska kulturarvet

▪

Verka för ökad tillgänglighet av kultur genom digitala kanaler

Kultur i skolan
Kulturen bör vara en större del i skolan än vad den är idag, då det är viktigt att barn och unga
tidigt får möjlighet att både se, höra, känna och själva utöva allt som ryms inom begreppet kultur. Musik, teater, dans eller andra kulturyttringar är exempel på sådana. En ökad kulturell
närvaro i skolan bör ske genom samverkan med kulturens aktörer. Exempelvis Sala kommun
arbetar sedan flera år med konceptet Rörelse idrott och kultur i skolan som möjliggör för föreningar att komma ut och besöka elever i grundskolan.
Moderaterna arbetar för att:
▪
▪

Verka för ökad samverkan med kulturen på lokalnivå.
Verka för att öka kulturens inslag i skolans första år.

Samverkan med civilsamhället
Hur kommuner och regionen samverkar med civilsamhällets aktörer avseende kulturen varierar i stort. Däremot blir det allt vanligare att samverkan regleras genom lokala överenskommelser, vilka utgår från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven samt intressena. Genom överenskommelserna skapas en gemensam ram för hur samverkan skall regleras. Det är en form som skapar långsiktighet i samverkan och mål. Därför är vi positiva till
denna form av samverkan.
Moderaterna arbetar för att:
▪

Verka för att regionen och länets kommuner inför lokala överenskommelser med civilsamhället.

Stöd till civilsamhället
Civilsamhället har en viktig roll för kulturens utveckling i länet. Genom en mångfald av kulturyttringar utvecklas kulturen i en riktning som speglar dagens samhälle. Dess aktörer spelar alla
också en viktig roll i att vidmakthålla och sprida demokratiska värden bland västmanlänningarna.
Det offentligas stöd till kulturell verksamhet skall primärt gå till verksamheter som riktas mot
barn och ungdomar. Det i syfte att dessa målgrupper dels skall ges möjlighet att komma i kontakt med olika typer av kulturyttringar, men också för att värna om idén om att alla får möjlighet att vara med oavsett vem man är eller vart man kommer från.

4

Genom kontakt och engagemang inom civilsamhället får ofta barn och ungdomar sin första
kontakt med grundläggande demokratiska principer. Samtidigt finns det exempel på att denna
princip frångås och kan ibland ifrågasättas. Därför vill vi att föreningar som inte verkar i en demokratiskt anda eller kränker demokratiska rättigheter inte skall ges stöd från det offentliga.
Årligen får kommuner och regionen sätta av mycket tid till att hantera bidragsansökningarna.
Genom digitaliseringen bör detta tidskrävande arbetsmoment gå att ersätta med artificiell intelligens och algoritmer som kan hantera bidragsansökan och så småningom även hantera
uppföljning och revision. Därigenom kan det offentliga frigöra resurser som annars behöver
hantera bidragsansökningarna till att stödja och följa upp hur bidragen används. Vidare kommer föreningarna att snabbare få besked över vilket stöd de kan få och därmed ges bättre planeringsförutsättningar till verksamhetens ändamål.
Ett brett kulturutbud behöver inte helt finansieras av det offentliga, utan här finns det gott
om ideella krafter som tillsammans kan finansiera sin egen verksamt, exempelvis genom medlemsavgifter eller andra intäkter till verksamheten.
Vår utgångspunkt om att kulturen skall och skapas på gräsrotsnivå gäller även hur det offentliga skall stödja kulturen. Därför ser vi gärna att en stödmodell om gräsrotsfinansiering införs.
Det är en modern metod att finansiera projekt och idéer genom att söka donationer från
många små finansiärer via så kallade crowdfunding-plattformar på internet. På detta sätt kan
kulturproducenter nå ut till sin tilltänkta publik och söka förskottsbetalning och ekonomiskt
stöd för att genomföra sin idé. Finansiering av kulturprojekten kan sedan stärkas upp av offentliga medel och slås ihop i en gemensam pott. Gräsrotsfinansieringen kan därför ses som ett
komplement till mer traditionell kulturfinansieringen, inte som en ersättning.
Moderaterna arbetar för att:
▪

Verka för att endast föreningar som grundar sig på demokratiska principer skall vara
berättigade stöd från kommuner och regionen

▪

Verka för ökad uppföljning av hur stöd från det offentliga används

▪

Verka för att dagens arbetssätt att ansöka om föreningsstöd ersätts med en smart tidseffektiv digitalprocess

▪

Verka för att en modell om crowdfunding (gräsrotsfinansiering) inför inom Region
Västmanland

▪

Verka för att det offentligas stöd primärt går till verksamheter för barn och ungdomar

Region Västmanland
Inom Regions Västmanlands kulturportfölj finns det större institutioner. Dels är det Västmanlands teater. Genom teatern ges människor ökat välbefinnande, öppnar upp för fantasier och
egna tolkningar. Vidare är regionen en av två huvudmän i Västmanlandsmusiken. Inom verk-
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samheten ryms bland annat Västerås symfonietta och länsmusiken. Ett av bägge verksamheternas största utmaningar är de årligt ökade personalkostnaderna. Båda verksamheterna har
både likheter men också flera olikheter. Inom områdena där det råder likheter bedömer vi att
verksamheterna kan öka sin samverkan i syfte att använda resurserna effektivt. I Västmanlands
närhet finns det idag flertalet orkestrar som antingen drivs via det offentliga eller genom ideell
organisering. Vår uppfattning är att det som skulle ge mest musik för pengarna är en gemensam symfoniorkester inom Mälardalsområdet. Både teatern och Västmanlandsmusiken är en
viktig länsresurs som båda skall verka aktivt med att föra ut kulturutbudet till skolorna i länet.

Moderaterna arbetar för att:
▪
▪

Verka för ökad samverkan och resursutnyttjande mellan Västmanlands teater och
Västmanlandsmusiken
Verka för att en Mälardalens symfoniorkester inrättats

Museiverksamheten
Det finns många olika museer i Västmanland. Vi har ett stort och innehållsrikt länsmuseum i
länet. I länets alla tio kommuner finns museiverksamhet av något slag. Det är bland annat i
form av kyrkor, slott, andra historiska byggnader och platser. Det finns även museer som presenterar framstående västmanlänningars livsgärningar. Föreningslivet i länet svarar för en stor
del av arbetet med att vårda och utveckla museiverksamheten i länet. Oavsett ändamål så bidrar alla på olika sätt och i olika omfattning till att bevara och värna det egna historiska arvet.

Västmanland har en rik historia som stäcker sig från vikingatiden till medeltidens Arboga och
silvret i Sala Silvergruva till bruket i Fagersta fram till idag. Genom en ökad samordning och
bättre marknadsföring kan fler få ta del av denna skatt.

Varje generation har en skyldighet att vårda det kulturhistoriska arv som finns och att på olika
sätt utveckla detsamma Vi ser stora möjligheter i att knyta ihop museiverksamheterna med
satsningarna på kulturturism.

I takt med ny teknik och nya kommunikativa lösningar förändras förutsättningar för museiverksamheten. Särskilda insatser behöver därför göras med att höja kompetensen inom kultur och
museiverksamheten vad gäller ny teknik.
Moderaterna arbetar för att:
Verka för ett varierat och rikt museibestånd i Västmanland
Verka för en ökad samordning av museerna
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Film i Västmanland
Rörlig media blir allt mer vanlig i och med att teknologin blir allt mer lättillgänglig och billig. Redan nu kan en nyare telefon utmana avancerade kameror. Film är inte unik jämfört med andra
kulturyttringar men det har inte varit en form som det offentliga har haft något större intresse
för över tid. Vi ser filmen som ett område inom kulturen som är på stark frammarsch. Därför
ser vi ett behov av en strategi inom länet för hur filmen skall stärkas.
Västmanland erbjuder en unik miljö och natur. Länet erbjuder så väl vackra vatten- och sjönäraområden till historiska gator i Arboga. Likt hur film i Väst har lyckats att marknadsföra västkusten, så ser vi positivt till ett ökat arbete för att lyfta fram Västmanland som ett län.
Närheten till Stockholm var avgörande när produktionen till tv-serien jordskott valde Sala som
plats för inspelningarna. Genom att produktioner förläggs i Västmanland så ger det också positiva effekter för det lokala näringslivet men det stärker också länets varumärke.
Biografen är en viktig kulturinstitution i flera västmanländska kommuner. Det är genom ett besök på biografen som många västmanlänningar kommer i kontakt med kommersiell kultur men
också annan kultur till exempel opera eller musik. Sedan biomomsen höjdes från 6% till 25%
riskerar idag flera biografer att gå i konkurs. För oss är det av stor betydelse att värna om de
västmanländska biograferna och att dessa får goda förutsättningar som möjliggör fortlevnad.
Moderaterna arbetar för att:
▪

Verka för att filmskapande får en starkare ställning inom kommuner och region.

▪

Verka för att biomomsen sänks till 6%

▪

Verka för att stärka Västmanland som filmlän

Biblioteksverksamheten
Länets bibliotek är viktiga mötesplatser för så väl unga som äldre medborgare. Biblioteken är
har tillsammans med skolan en viktig roll att verka för att utveckla barn och ungas läsförmåga.
Enligt oss får denna uppgift inte göra avkall på grund av andra verksamhetsidéer.
Enligt bibliotekslagen är varje kommun skyldig att ha ett folkbibliotek. Idag pågår det ett arbete mellan länets bibliotek att förenkla för västmanlänningarna att låna mellan biblioteken. Vi
ser positivt på detta och ett nästa steg vore därför gemensamt lånekort för hela Västmanland.
Biblioteken kommer också att, i och med digitaliseringen, bli ännu mer tillgängliga via digitala
lösningar som förenklar för länets invånare att låna e-böcker.
Vi vill se över möjligheten att upphandla bibliotek, något som bland annat gjorts med framgång i Nacka kommun. Vi vill också göra sjukhusbiblioteket mer tillgängligt för besökare och
patienter, idag har många svårt att hitta till biblioteket.
Moderaterna arbetar för att:
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▪

Verka för en ökad samverkan med mellan länets bibliotek

▪

Verka för ett ökat fokus på att främja ungas läsförmåga

▪

Verka för att förenkla lån av e-böcker

▪

se över möjligheten att upphandla bibliotek

▪

göra sjukhusbiblioteket mer tillgängligt för besökare och patienter

Kulturturism
Regionen har genom uppdraget om regional utveckling, en viktig strategisk roll i att utveckla
näringslivet och turismen i Västmanland. Genom ett stärkt näringsliv står Västmanland starkt.
Regionen har här en viktig roll när det gäller regional utveckling och samordning.
Nyföretagandet - start av nya företag - minskar i länet. Det finns goda möjligheter att bryta den
utvecklingen. Inom kulturområdet finns det många duktiga och driftiga entreprenörer. Det kan
till exempel handla om en övernattning vid Fällängetorp eller ett besök vid någon av Teatermaskinens föreställningar till ett besök vid Västerås Summer Meet. Oavsett verksamhet och inriktning så bidrar dessa till att skapa arbetstillfällen och stärka Västmanland, både ekonomiskt
men också besöksmål. Vi anser att det behövs ett ökat samarbete och gemensamt agerande
mellan regionen och länets kommuner när det gäller att marknadsföra länet som turistmål. Av
avgörande betydelse är att arbetet även omfattar föreningslivet, hotell-, transport-, event- och
restaurangbranscherna.
Samtidigt kan vi konstatera att utvecklingen av kulturturismen hämmas av administrativa stelbenta regler, stram regeltillämpning, brist på samordning mellan aktörerna och överprövningar
av olika slag.
Vi prioriterar bland annat ett omfattande arbete med att förenkla det administrativa regelverket för verksamheter som bidrar till en positiv utveckling i länet. Moderaterna har till exempel
lagt förslag att öka möjligheterna till så kallade ”gårdsförsäljning”. Vi anser att det är en viktig
del i utvecklingen med skapa bättre förutsättningar för lokalt företagande. Samtidigt skapar
det möjligheter att utveckla kulturturismen i länet.

Moderaterna arbetar för att:
•
•

Verka för att förenkla för länets turismentrepenörer
Verka för att öka samverkan inom kulturturismen

8

