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Kultur och fritidsnämndens ordförande Anders Bergstrand (M), 
 
Igår förklarade du i Kulturnyheterna att Danderyd ville se den statliga 
samverkansmodellen för kulturstöd genomförd i Stockholms län.   
 
Jag har länge uttryckt oro över att anslaget till kultur har varierat så mycket i länet. I vissa 
kommuner är de kommunala anslagen mycket snålt tilltagna. Någon gång har jag fått 
frågan från Stockholms skattebetalare varför staden står för finansieringen av stora 
kulturinstitutioner som besöks av så många flera än stockholmare. Men kanske kan jag 
här nu ana ett ökat ansvarstagande från Danderyds sida? 
 
Jag noterar att Danderyd i den senast tillgängliga sammanställningen från Statens 
kulturråd (2009) satsade 665 kr per person på kultur. Detta är att jämföra med 1 072 kr 
per person som vi anslår i Stockholms stad. Vid ett eventuellt inträde i 
samverkansmodellen uppstår ju en fråga om lokal medfinansiering. Detta skulle 
naturligtvis vara en tacksam utgiftslättnad för skattebetalarna i Stockholms stad. 
 
I kulturutredningens förslag, som du uppenbarligen inte delar, var det tydligt att 
Stockholm stad borde undantas och inte ingå i samma portfölj som Stockholms läns 
landsting, utan förhandla om en egen portfölj med Kulturrådet. Skälen till detta var att 
staten annars skulle riskerar att flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget 
skulle tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man tidigare inte haft.  
 
Det är naturligtvis glädjande att höra att Danderyd nu är beredda att vara med att 
finansiera Stockholms stadsteaters anslag om 220 miljoner från staden - vilket effekten 
skulle bli om samverkansmodellen skulle införas i Stockholms län. För Danderyds del 
skulle det årliga stödet uppgå till några miljoner årligen.   
 
Precis som du antyder är det ju viktigt med ett delat ansvar i länet kring kulturens 
finansiering. Trots fördelarna för Stockholms stad vad gäller medfinansiering, av 
verksamheter som staden i dag tar hela ansvaret för, känner jag en oro över ny och 
svällande byråkrati på regional eller landstingsnivå. Landstinget har ju som du vet idag 
ett begränsat kulturpolitiskt uppdrag. Min uppfattning är att länet inte behöver mera 
byråkrati, en uppfattning som jag vet delas av ditt parti i Stockholms stadshus. 
Kulturministern har ju också varit tydlig med att samverkansmodellen inte innebär några 
nya resurser från staten. Något som de regioner som ingår i modellen idag är mycket 
besvikna över. 
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Jag ser fram emot att få ta del av på vilket sätt Danderyd vill expandera sina 
kulturpolitiska åtagande och ser fram emot ett fördjupat samarbete inom de områden 
där det redan idag pågår stort interkommunalt samarbete, såsom vad gäller kulturella 
näringar och film. Jag har saknat Danderyd i dessa sammanhang.  
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