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DALARNAS REGIONALA KULTUR- OCH 
BILDNINGSPLAN 2023–2026 

INLEDNING 
Bildningsnämnden vill på Hedemora kommuns vägnar börja med att tacka 
Region Dalarna för att vi har fått möjlighet att remissbesvara den föreslagna 
kultur- och bildningsplanen. 
Vi anser att det är en väl utarbetad plan som kommer att ge goda 
förutsättningar för en ömsesidig samverkan. För att ytterligare stärka detta 
lämnar vi följande synpunkter. 

PRIORITERINGAR 
Inom avsnittet gällande prioriteringar så är gruppen ”äldre” en viktig 
prioritering och de menar vi är bra och viktigt att man prioriterar. Vi menar 
att de är i mångt och mycket de äldre som har kunskapen och också en 
drivkraft som gör att vårt kulturarv kan bevaras. Det är av stor vikt att man 
hittar mötesplatser för den yngre och den äldre generationen för att kunna 
föra kunskapen vidare. Planen betonar att bevara, utveckla och använda 
Dalarnas immateriella kulturarv och det menar vi är mycket bra. 

UTREDA EN REGIONAL SAMORDNING AV KULTURSKOLORNA 
Kulturskolorna i Dalarna har ett bra nätverk och kontaktytorna finns redan 
lätt tillgängliga. Om Regionen etablerar en kontakt med länsledargruppen 
och har resurser att tillsätta en utredning bör inte kommunen motsätta sig 
det. Kulturskolan anser att vi bör hitta samverkansformer för att driva 
utvecklingen framåt och att det är viktig att mötas för att höra vad regionen 
har för syn på verksamheten. Frågor som bör diskuteras är: 

• Vad vill man utreda eller finna för typ av samordning? 

• Vad är syftet med utredningen? 
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• Vad förväntar de sig att Kulturskolorna ska bidra med för underlag? 

• Vad är förväntningarna gällande mål och resultat? 

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
• Inom musiken bör man se över utvecklingsmöjlighet av Digitalt 

skapande, Musikproduktion är ett av de ämnen som växer i alla 
kulturskolor runt om i Sverige. Musikproduktion är kanske ett ämne 
som kan knytas ihop med nedanstående ämne, Spelkultur. 

• Pröva spelkultur som ett eget verksamhetsområde är ett intressant 
ämne. Tidigare har spel setts av ondo p.g.a. stillasittande och spel av 
icke önskvärd karaktär. En verksamhet som kan relatera till många 
barn och ungdomar. Det är bra att man lyfter ämnet för att hitta 
samverkansformer med både unga och äldre och i de olika hantverk 
som redan finns inom kulturområdet. 
 

• Utreda möjligheten för fleråriga stöd till fria grupper är något vi ser 
fram emot. Det är viktigt när det finns viktiga verksamheter i 
kommunerna som behöver mycket stöd och där kommunen inte alltid 
kan prioritera dess verksamhet.  

• Stärka och stödja arrangörsledet för ett rikt musikliv i hela Dalarna. 
Det är viktigt nu när vi i Hedemora fått vår nya arena, Vasateatern 
där vi kan erbjuda scenkonst av olika de slag för både kommunens 
egen befolkning och övriga besökande från land och rike runt. 

• Fortsätta utvecklingen av Dalarna som en attraktiv produktion- och 
inspelningsplats samt stärka återväxten av filmskapare i länet. Vi tror 
att det finns många bra och intressanta spelplatser här i Hedemora 
med omnejd som skulle kunna vara alternativ för olika spelplatser.  
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