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REMISSVAR 

REGIONAL KULTUR- OCH BILDNINGSPLAN 2023-2026 

Remissvar från Älvdalens kommun avseende remissutgåvan av Region Dalarnas Regionala kultur- och 
bildningsplan 2023-2026 

Älvdalens kommun tycker att planen är välskriven och genomtänkt. Remisstiden har dock varit knapp 
och det har inte getts tid för verksamheter inom kommunen, det lokala civilsamhället och 
kulturaktörer, att ge sin syn på den. 

Älvdalens kommun ser särskilt positivt på regionens vilja att inom bild- och formområdet försöka 
skapa nya visningsytor och bredda deltagandet, inte minst när det gäller barn och ungas möjligheter 
att möta samtidskonsten. 

Älvdalens kommun ser positivt på att Region Dalarna vill utveckla sin samverkan med 
värdkommunerna för respektive musei/scenkonstinstitution i syfte att gemensamt bidra till 
utveckling av institutioner med länskulturbidrag. Idag når Dalateatern och Musik i Dalarna ut i länet 
på ett tillfredställande sätt. Älvdalens kommun önskar att övriga institutioner får i uppdrag att utöka 
sitt sätt att hitta portabla lösningar för att nå ut i samma omfattning i länet. 
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§104 AK KS 2022/00657-2 

Remissvar - Regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 
2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända föreslaget remissvar till Region Dalarna, 
Kultur och bildning. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 
remissvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har skickat ut den regionala kultur- och bildningsplanen 2023-2026 på 
remiss. Alla kommuner i Dalarna inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Planen ska 
genomföras i samverkan mellan kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Den 
regionala kultur- och bildningsplanen är det dokument som beskriver de politiska 
ambitionerna för den regionala kultur- och bildningsverksamheten. Nuvarande plan 
sträcker sig mellan åren 2019-2022, den nya planen omfattar åren 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Remissvar Regional kultur- och bildningsplan 2023-2026, daterad 2022- 
05-23 
E-post, inkom 2022-05-19 
Missiv, inkom 2022-05-19 
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026, remissutgåva, inkom 2022- 
05-19 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att översända föreslaget remissvar till Region Dalarna, 
Kultur och bildning. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 
remissvaret. 

Sänd lista 
Kultur och bildning, Region Dalarna 
Kultursekreterare, Älvdalens kommun 
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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Postiljonen, 2022-06-21 kl. 09:00 - 11 :47 

Peter Egardt (s), ordförande 
Jan Spånberg (c) 
Maria Eriksson (c) 
Daniel Nyström (c) 
Kenneth Upphagen (sd) 
Nils-Åke Norman (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Mari Rustad (s) § 101 - 116, 118 - 121 
David Paulsson (s) 
Anette Eriksson (s) § 101 - n6, 118 - 121 
Stephan Erixon Knagg (c), tjänstgörande ersättare för Kjell 
Tenn (c) § 101 - 116, 119 - 121 
Stefan Linde, kommundirektör 
Helena Halvarsson, personalchef 
Britti Halvarsson, kultursekreterare§ 104 
Hanna Dahlkvist, enhetschef§ 106 
Lisa Bength, personalstrateg§ 119 
Mattias Estenberg, planarkitekt § 108 - 109 
Elisabeth Fransson, förvaltningschef § 110 - 114 
Mikko Talala, förvaltningschef § 110 - 114 
Nils-Åke Norman (m) och David Paulsson (s) 

§ 101 - 104, 
106 - 121 

Nils-Åke Norman (m) och David Paulsson (s), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Överklagningstid: 2022 ,,.0(;.~ J.7 - JtYJ-f-07- I& 
Anslaget sätts upp: J/J;}-.f - O(, - 21 Anslaget tas ner:,zu 22' ~ tf-;:; -- I q 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 


