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Svar angående motion om att inrätta en kulturarvsfond
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en
kulturarvsfond inrättas i Västerviks kommun (Dnr 2017/250-109).
Motionärerna (Bo Karlsson, Anders Loman och Tommy Ivarsson, SD) menar
att genom att upprätta en kulturarvsfond i Västerviks kommun ger man
föreningar och organisationer som gör stora insatser inom t.ex. kulturhistoria
och kulturlandskap både möjlighet och incitament att tillgängligöra och
ytterligare stärka intresset och kunskapen om vårt kulturarv. De vill i
kommunstyrelsens ram avsätta 1 mnkr årligen till fonden.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med vad som
beskrivits ovan, bilda en särskild kulturarvsfond, samt att kommunstyrelsens
förvaltning ges i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente för kulturavsfonden,
med beaktande av kommunens befintliga regelverk för föreningsbidrag.
Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen
har utrett motionens förslag och gör i yttrandet följande bedömning.
Yttrande
Att värna kulturarvet är allas skyldighet, såväl privatpersoner, offentliga
myndigheter, civilsamhälle m.fl. och är en viktig del i all förstå sin samtid och
omvärld. De fyra nationella kulturmiljömål fastslår detta genom:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas,
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och
ta ansvar för kulturmiljön,
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser,
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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Det görs ett stort och betydande arbete av många olika aktörer för att bevara,
använda och utveckla kulturarv och kulturmiljöer i Västerviks kommun.
Bredden bland dem som arbetar med att bevara, använda och utveckla
kulturarvet är stor; hembygdsföreningar, olika nysvenskars kulturföreningar,
stickklubbar, motorintresserade, arbetslivsmuseer, listan kan göras lång. Alla
dessa aktörer har möjlighet att söka stöd, förutsatt att de uppfyller de kriterier
som finns angivna i Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet
eller omfattas av riktlinjerna för KUBIK. Riktlinjerna gör ingen skillnad på olika
kulturformer. Offentliga arrangemang prioriteras.
Kommunen arbetar också med flera olika projekt för att lyfta det lokala
kulturarvet. Aktuella exempel på det är projekt som Bronsålderskust,
framtagande av nytt kulturmiljöprogram samt Stegeholms slottsruin och park.
Ett brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer är en självklarhet.
Kommunen bidrar också årligen ekonomiskt till Västerviks museums
verksamhet.
Motionärerna föreslår att medel årligen avsätts inom ram till en kulturarvsfond.
Formuleringen gör att motionen blir tvetydig och kan tolkas på olika sätt: Att
medel årligen avsätts inom ram för att gå ut som ett stöd till kulturarvsaktörer.
Detta är ingen fond, utan ett stöd, då medlen inte fonderas. Är tanken däremot
att varje år avsätta en summa till att bygga upp en fond är det något annat. Det
är alltså oklart vad som åsyftas.
Generellt kan man dock anse att en kulturarvsfond är en form av
bidragsfinansiering som bedöms vara främmande för den kommunala
verksamhetsformen. Denna form av finansiering torde vara mer lämplig för en
fristående stiftelse, än för en kommunal verksamhet. Kulturenheten ställer sig
tveksam till det lämpliga i att inrätta en regelrätt fond inom ett specifikt
kulturområde och förutsätter att bidragsgivning, oavsett mottagare, ska
harmonisera med gällande regler och riktlinjer för bidrag till civilsamhället.
Om den politiska viljan finns att avsätta öronmärkta medel för kulturarvsektorn i
kommunen bör man undersöka på vilket sätt det främjande arbetet ska ske, efter
att ett sådant beslut fattats.
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