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Överenskommelse mellan Hedemora
kommun och Region Dalarna för åren
2019-2022
Bakgrund
överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 20192022 och Hedemoras kommuns fritids- och kulturpolitiska strategi. Denna
överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga övergripande
gemensamma insatsområden och prioriteringar. överenskommelsen redovisar
samverkansmöjligheter mellan Hedemora kommun (kommunen) och Region
Dalarna (regionen) .

Områden för överenskommelsen
Region Dalarna och Hedemora kommun har kommit överens om följande områden
för samverkan under 2019-2022.

1 Region Dalarna och Hedemoras kommun vill båda stärka kulturens kraft i
samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden.
2 Hedemora kommun vill tillsammans med Region Dalarna undersöka
förutsättningarna för att etablera en fristad i Hedemora kommun inom ramen för
lcorns-program för fristäder.
3 Hedemora kommun verkar för att kultur, skapande och scenkonst ska vara en
självklar del i barns och ungdomar uppväxt. Skolan är en arena där alla barn och
unga ska få möjlighet att möta kultur. Dalarnas kommuner kan av staten söka
särskilda medel inom programmet Skapande skola för ändamålet. För att skapa
kulturprogram av hög kvalitet som når så många av Dalarnas elever som möjligt, vill
Region Dalarna främja goda tvärsektoriella samarbeten mellan professionella
kulturskapare, Region Dalarnas kulturverksam heter och Dalarnas skolor och
utbildningar. Hedemora kommun och regionen vill tillsammans arbeta för
kunskapsutbyte och samarbeten inom ramen för skapande skola. Regionen ska å
sin sida möjliggöra detta genom att arrangera konferenser samt kalla till möten för
det regionala forumet för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och
länskulturverksamheterna. Hedemora kommun är villig att bidra konstruktivt med
sina ideer och erfarenheter på de regionala träffarna.
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Kommunernas elevkulturombud är ett viktigt instrument för att öka barn och ungas
delaktighet i både det lokala och regionala kulturlivet. Regionen koordinerar de
kommunala samordnare som finns samt arrangerar regionala sammankomster där
elevkulturombuden får möjlighet att träffas och påverka utbudet i den regionala
länskulturen . Hedemora kommun ska bereda sina kommunala elevkulturombud
möjlighet att delta i regionala sammankomster som arrangeras av Region Dalarna.
Region Dalarna och Hedemora kommun har båda undertecknat avsiktsförklaringen
Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion . En stimulerande fritid är viktigt för att
unga människor ska trivas i länet. En trend är att alltfler unga väljer aktiviteter som
inte arrangeras av det traditionella föreningslivet. Ett sätt att förverkliga visionen är
att Hedemora kommun och Region Dalarna tillsammans ska möta upp ungas nya
sätt att organisera sig .
4 En ny prioriterad målgrupp i den regionala kultur- och bildningsplanen är gruppen
äldre. Region Dalarna är intresserad av att hitta nya former för samverkan för att
skapa en rik fritid med mycket kultur och bildning.
5 Alla Dalarnas invånare, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av
professionell scenkonst i form av musik, teater och dans. Region Dalarna har å sin
sida gett Dalateatern och Musik i Dalarna i uppdrag att turnera runt till alla
kommuner i länet. Region Dalarna stödjer även Folkmusikens Hus och Riksteatern i
syfte att arrangera professionella gästspel runt om i länet. För att uppfylla sina
uppdrag är länskulturen beroende av lokala arrangörer och tillgängliga spelplatser.
Hedemora kommun verkar för att erbjuda kultur med hög kvalitet med väl
anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Hedemora kommun
ska å sin sida ge förutsättningar för länskulturinstitutionerna att vara en aktiv part i
kommunens kulturutbud genom :
•
•

att värna och utveckla det lokala arrangörskapet, bland annat genom att
särskilt stimulera framväxten en lokal teaterförening , och
att tillhandahålla tillgängliga spelplatser i kommunen där enkelt avhjälpta
hinder är åtgärdade.

6. Region Dalarna och Hedemora kommun ska tillsammans sträva efter att Dalarna
är en plats där kulturskapare kan bo och verka. Regionen och kommunen kan
agera förebild och inspirationskälla för andra i länet genom att ta vara på
professionella kulturskapares kompetenser i olika sammanhang . Kommunen och
regionen följer båda kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer samt
tillämpar enprocentregeln .
6 Hedemora kommun och Länsbibliotek Dalarna arbetar gemensamt för att öka
samverkan mellan biblioteken i Dalarna. Syftet med samverkan över
kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i
framtiden. Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt till
information , kunskap och kultur som en del av det demokratiska samhället.
7 Hedemora kommun och Region Dalarna vill tillsammans stärka infrastrukturen för
populärmusik, danskonst och film . Kommun och region medverkar i projektet
Dalapop och tillsammans vill parterna samverka för den lilla biografens överlevnad
på Dalarnas landsbygd . I Hedemora kommun bedriver KORDA Art in motion
company en del av sin verksamhet. Region Dalarna ger under planperioden 20192022 KORDA ett särskilt verksamhetsstöd som en del i satsningen på att stärka
infrastrukturen för dans i länet.
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8 Den ideella sektorn och studieförbunden har stor betydelse för folkhälsa och
livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina
värden eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för
kommunen och länet. Det är ofta tack vare det ideella föreningslivet eller enskilda
personers ideer och initiativ som stora delar av kulturutbudet blomstrar.
Civilsamhället bidrar till att göra livet värt att leva i hela Dalarna och att länet kan
erbjuda attraktiva miljöer att bo i, verka i och besöka.
•
•

•

Region Dalarna ska verka för en jämställd fördelning av regionala bidrag
och projektstöd .
Region Dalarna och Hedemoras kommun vill tillsammans stärka
civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och arbetet med sociala
innovationer, exempelvis genom att hitta nya arbetssätt och målgrupper för
verksamheten.
Hedemoras kommuns och Region Dalarnas verksamheter bidrar till bildning
och delaktighet genom att främja det informella lärandet. Region Dalarna
och Hedemoras kommun ger båda bidrag till de verksamma
studieförbunden i länet. Tillsammans vill kommunen och regionen stärka
dialogen med studieförbunden så att den ges rätt förutsättningar att
blomstra i Dalarna.

9 För Hedemora kommun utgör resor en dryg kostnad så fort skolor vill ta del
kulturprogram utanför skolan . Hedemora kommun och Region Dalarna vill
tillsammans utveckla Kulturbuss så att skolklasser både i stad och på landsbygd i
större omfattning än idag kan nyttja denna service.
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Mursal Isa, ordförande
Kultur- och bildningsnämnden
Region Dalarna
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Anita Hedqvist, ordförande
Bildningsnämnden
Hedemora kommun
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