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Kultur och bildningsplan 2022/38900  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Anta den regionala kultur- och bildningsplanen med beaktande av 

kulturförvaltningens och kommunens synpunkter.  

 

Sammanfattning 

Dalarnas kommuner inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till 

regional kultur- och bildningsplan Dalarna 2023-2026. 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.  

Beskrivning av ärendet  

Regionen Dalarna har remitterat rubricerat förslag till Rättviks kommun för 

synpunkter. På det stora hela står vi bakom planen men vi vill lyfta några 

synpunkter. Rättviks kommun vill betona vikten av att den kommunala och 

regionala kulturpolitiken ska interagera i större utsträckning med andra 

politikområden för att kunna bidra med full kraft till samhällsutvecklingen. 

 

Generella synpunkter 

I samklang med de nationella mål och strategier för kultur och folkbildning 

och de ramar som beslutades i riksdagen 2009 enligt nedan 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 

sina skapande förmågor,  

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  
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 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.   

 

Vill vi på Rättviks kulturenhet lyfta en viktig del i att göra kulturen mer 

närvarande för barn och unga och utveckla barn och ungas förmåga att 

skapa. Vi har i dag en levande musikskola men önskar även kunna förmedla 

andra kulturyttringar såsom teater, dans, bild mm. Vi ser ett behov och en 

efterfrågan av att utveckla en kulturskola för barn och unga.  

 

Här ser vi Regionen som en viktig del och bollplank med sin samlade 

kompetens inom kultur och musikskola vi vill vara en tydlig aktör i 

kultur/musikskolans samverkansgrupper.  

 

Vi föreslår även att regionen finansierar bussar till evenemang, tex 

Dalateatern eller MiD så att barn och unga lättare kan ta del av det kulturella 

utbudet i Dalarna. Idag erbjuds kulturbuss för att barn och unga ska kunna 

resa för att ta del av kultur i olika former. För de barn och unga som har sin 

barnomsorg eller skola i byar på landsbygden fungerar de oftast inte. Det 

beror på att de inte finns bussar att boka eftersom det ska ske i ordinarie 

trafik och under vissa tider på dagen.  

- Kriterierna behöver ses över för att göra kulturen mer jämlik i länet. 

 

Rättviks kulturenhet vill även lyfta samtidskonsten och följa de riktlinjer 

som finns gällande MU-avtalet. 

- Vi vill stärka förutsättningarna för visning och tillgänglighet av 

samtidskonst samt utveckla samverkan med Regionen.  

 

Rättviks kulturenhet vill även stärka det regionala nätverket kring Digital 

delaktighet i form av utbyte och utbildning.  

 

Det är viktigt att både regionen och alla Dalarnas kommuner tar sitt ansvar 

för finansieringen av regionala resurs- och kunskapscentrum som exempelvis 

Folkmusikens Hus där Rättvik idag står för det största bidraget.  

 

 

 

Per-Johan Backlund 

Förvaltningschef SUF 

Heléne Bergman 

Kulturstrateg 

 

Bilagor 

a) Skriv text här 
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Remissvar skickas till 
Kulturenheten  

Mail: kultur@rattvik.se 

Region Dalarna 

Mail: kultur@ltdalarna.se Post: Region Dalarna Kultur- och bildning Box 

712 791 29 Falun Ange Kultur och bildningsplan KBN 2022/34 i 

ämnesraden alternativt i rubriken. 


