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§ 33 MK KFN 2022/00077-2

Yttrande på remiss om regional kultur- och bildningsplan
2023-2026

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget

Sammanfattning av ärendet
Dalarnas kommuner har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till regional
kultur- och bildningsplan Dalarna 2023-2026. Mora kultur- och fritidsnämnd har
uppdragits av kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet.

Bakgrund
Region Dalarnas ambition med den regionala kultur- och bildningsplanen är att
beskriva hur länets bildningssektor, konst- och kulturliv ska bidra till
samhällsutvecklingen under åren 2023-2026. År 2012 gick Region Dalarna in i den så
kallade kultursamverkansmodellen och tog över ansvaret för att fördela den samlade
regionala och statliga finansieringen till regional kulturverksamhet. Den regionala
kultur- och bildningsplanen är det dokument som beskriver de politiska ambitionerna
för den regionala kultur- och bildningsverksamheten. Planen är ett deldokument till
Dalastrategin och ett styrdokument för aktörerna med regionala uppdrag inom kultur
och folkbildning. Planen ska genomföras i samverkan med kommuner, civilsamhälle
och kulturskapare. Region Dalarna har genomfört en bred dialogprocess för att skapa
en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala kultur- och
bildningsplanen. Region Dalarna tackar alla deltagare för det stora engagemanget.

Samlade kommentarer
Kultur- och bildningsplanen är välskriven och heltäckande vad gäller innehållet.
Dokumentets inledning är klargörande med en beskrivning av det strategiska
ramverket, organisation, beslutsnivåer, regionala uppdrag samt ansvar för uppföljning
och samverkan. I de följande delarna behandlas: Övergripande utvecklingsområden,
Breddat deltagande, Samverkan med kommunerna, Professionella kulturskapare,
Civilsamhället, Verksamhetsområden.
Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta några avsnitt i planen med kommentarer till
dessa:

Övergripande utvecklingsområden som nämns är sju områden där kulturen ger
möjlighet till mervärden. Där saknas en uttryckt vilja att stärka den fria
konsten/konstens egenvärde. Övrigt är väl valda utvecklingsområden såsom
bland andra Digital delaktighet, Interregional samverkan, Prioriterade
målgrupper samt Horisontella perspektiv.
Samverkan med kommunerna spelar en central roll i dokumentet vilket är
positivt. Region Dalarnas roll som samordnare och uppföljare av dialogen med
och mellan kommunerna är bra. Mora kommun ser positivt på en utveckling av
ett kommunalt chefsnätverk och välkomnar regionens stöd i det arbetet.
Skrivningen angående samordning av kulturskolorna bör förtydligas så att det
framgår att det gäller stöd till samordning av gemensamma aktiviteter såsom
gemensamma utbildningsdagar, gemensam ensembleverksamhet och liknande.
Det avser inte någon grad av regional styrning av kulturskolornas verksamhet
vilka lyder under det kommunala självstyret.
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Professionella kulturskapare För att stärka den fria konsten och
yttrandefriheten föreslår vi att formuleringen i första stycket sista raden
”Samtidigt bör konsten även finnas på oväntade arenor och i nya format”
ändras till att ”Konsten välkomnas och bereds möjligheter att finnas ..o.s.v.”
Bra att Region Dalarna ska agera förebild och inspirationskälla för
arvodesnivåer och enprocentregeln. Liksom att bistå kommunerna i Skapande
skola-planeringen.
Verksamhetsområden: Dokumentet har täckt in bra och pekar även ut viktiga

utvecklingsområden såsom
- konsertlokaler och att stärka och utveckla arrangörsledet för ett rikt musikliv i
hela Dalarna.
- Även positivt att utveckla Dalarna som en attraktiv produktion- och
inspelningsplats för filmskapare samt
- att lyfta in området Spelkultur där bland andra Mora Rollspelsklubb nämns
och där Mora bibliotek är positiv till kompetenshöjande insatser för att stärka
dialogen med barn och unga.
Mora kommun stödjer idén om nominering av Stora Kopparbergs Bergslags
arkivbildning som världsminne.
Museer och kulturmiljö Mora kommun välkomnar ett starkare regionalt
perspektiv inom Världsarvet Falun men även inom betydelsefulla kulturarv i
övriga länsdelar. Ett gott exempel som gärna kan utvecklas vidare är
samverkansprojektet "Timmerhuskulturen i Övre Dalarna" med utställning och
föreläsningar om kulturmiljöer.
Regionen driver viktiga samhällsinstitutioner inom folkbildning och utbildning
där Mora Folkhögskola är en av tre folkhögskolor i regionen. Mora kommun ser
positivt på att utreda införandet av idéburet partnerskap (IOP).

Beslutsunderlag
Remiss avseende regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026, daterad
2022-05-18

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget

Sändlista
Region Dalarna Kultur och bildning
Kommunstyrelsen
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