
Från: formular.kommunikation@regiondalarna.nu
Till: Kultur
Ärende: Vad är viktigast för kultur och bildning i Dalarna?
Datum: den 20 juni 2022 12:41:07

E-post : suzanne.lazar@regiondalarna.se
Jag svarar som : För en organisation
Om du svarar för en organisation, i så fall vilken? : Socialdemokraterna i Dalarna
Vad är din/er samlade uppfattning om planen? : För mycket information om dialoger och
ansvar i början som kan vara en information i slutet. Tar lång tid innan man kommer till
några visioner och de är få. Medborgarnas tillgång till kultur och bildning syns dåligt i
programmet och utvecklingsområderna rör lite kulturen. Bredda deltagande borde vara
strax efter KKN av utvecklingsområderna. Här ryms arrangörsled, främjandearbete,
lokalfrågor m.m. Var finns visionen för kulturen i programmet? syns inte för all text.
Istället för att lyfta interregional samverkan är det än viktigare att lyfta samverkan
kommuner och Regionen (det andra kan ske ändå) Vi kan se att dialogerna med
kommunerna inte är bra tex i frågan Mentalvårdsmuseet, hur vi finansierar
studieförbunden på kommunal och regional nivå, arrangörsledsfrågan m.m. Hälsoarbete är
väl bra men är det kulturpolitik att driva dessa frågor och använda kulturbudgeten för
detta? Många av frågorna borde ligga på regional utveckling att ansvara för även om
kulturen är verktyget. Studieförbundens roll som kulturarrangör syns dåligt, bildning blir
bara utbildningsfrågor, det samma gäller civilsamhället i stort. Vi vill lyfta dessa mer i
programmet och att bildningen står för delaktighet och människors utveckling/växande.
Under scenkonst tycker vi att man ska tydliggöra vad som är Dalateaterns uppdrag.
Riksteatern borde ha en egen text då deras uppdrag är olika. Kanske dansen också skulle
ha en egen text även om de har mer samröre med teatern.
Vad tycker du/ni om de regionala prioriteringar som föreslås i varje avsnitt under Region
Dalarna vill? : stärka kreativa och kulturella näringar stärka infrastrukturen för
arrangörsleden digital utveckling breddat deltagarna Bevara, utveckla och (använda)
Dalarnas immateriella kulturarv. Osäkra om hälsoarbetet är en viktig utvecklingsområde
som kulturen ska ta ansvar för, istället borde hälsosjukvården ta den bollen i samverkan
med kulturen som är ett bra verktyg. IOP ska det tillföras mer pengar till detta eller ska
man fördela om i kulturbudgeten? Detsamma gäller hälsofrågorna - ska det tillföras pengar
eller omfördelas i kulturbudgeten?
Hur kan er organisation bidra till prioriteringarna i planen? : Kommer bidra med arbetet att
ta fram programmet med de kunskaper vi har. Stödja de beslut som tas fram i planen för ett
genomförande.
Är det någonting du/ni saknar i planen? : Tydlighet i formen - blir så mycket text att allt
drunknar. Fler prioriteringar när det gäller studieförbundens roll som kulturarrangörer och
möjlighet till eget skapande. mer tydlighet
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