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Remissvar avseende regional kultur- och bildningsplan 
i Dalarna 2023–2026 
Inledning  
Planen är ett omfattande och välskrivet dokument som i första hand omfattar 
de regionala institutioner som verkar inom kultur och bildning. Planen ska 
följas upp med en överenskommelse med alla Dalarnas kommuner där man 
tydligare pekar ut vilka gemensamma mål, prioriteringar och 
verksamhetsområden som är aktuella i samverkansmodellen. Arbetet med 
överenskommelserna inleds så snart planen är tagen i regionfullmäktige.  
Nedan kommer samtliga verksamhetsområden presenteras och kommenteras 
där nödvändigt. Stycken anges med sidhänvisning enligt 
innehållsförteckningen inom parentes. Alla delar av planen kommer att 
användas som grund för den kommande överenskommelsen, inga 
kommentarer innebär inte att området lämnas därhän utan att den text som 
finns i planen är användbar när överenskommelsen ska tas fram. 
 
Övergripande utvecklingsområden (7 - 12) 
Regionen har identifierat några övergripande utvecklingsområden. Koppling 
saknas till de verksamhetsområden man senare i planen redogör för. 
Detsamma gäller för de prioriterade målgrupper som följer. En tydligare 
linje från de övergripande utvecklingsområdena till verksamhetsområden 
och samverkan med kommunerna är att önska. Exempelvis kunde man 
tydligare koppla hur man vill stärka Kreativa och Kulturella Näringar (KKN) 
till flera verksamheter. 
 
Samverkan med kommunerna (13-14)  
För stort fokus på att utveckla samverkan med värdkommunerna för 
regionala institutioner, vilket är ett fåtal av Dalarnas 15 kommuner. Större 
fokus borde ligga på att utöka de regionala institutionernas engagemang 
utanför värdkommunerna genom de överenskommelser som ingås.  
 
Professionella kulturskapare (15-16) 
Inga kommentarer 
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Civilsamhället (17) 
På kulturområdet har vi en bra dialog med civilsamhället i Leksands 
kommun. De regionala aktörerna använder sig ofta av oss för dialog med 
civilsamhället. Detta kommer att tydliggöras i överenskommelsen. 

Verksamhetsområden 
 
Bibliotek, läsning och litteratur (18-21) 
Leksands bibliotek regleras genom biblioteksplanen förhållandet till 
länsbiblioteket. Överenskommelsen hänvisar till detta. I övrigt inga 
kommentarer. 
 
Teater och dans (21-23) 
Inga kommentarer 
 
Musik  
I texten pekas Vattnäs konsertlada, Dala Flöda operafest och Musik i Ladan 
Uppsälje ut som länskulturinstitutioner. Är detta verkligen korrekt, saknar 
underlag för att så är fallet. I övrigt inga kommentarer. 
 
Bild och form (26-29) 
I uppräkningen av etablerade utställningshallar i länet bör Leksands 
kulturhus och Wallén-hallen stå med. I övrigt inga kommentarer. 
 
Film och rörlig bild (29-31) 
Inga kommentarer 
 
Spelkultur (31-33) 
Inga kommentarer 
 
Enskilda arkiv (33-35) 
Inga kommentarer 
 
Museer och kulturmiljö (35-38) 
Inga kommentarer 
 
Hemslöjd och hantverk (38-40) 
En tydligare koppling till regionens övergripande mål med att utveckla KKN 
är önskvärd här. 
 
Bildning (40-44) 
Inga kommentarer 
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