
                    
 

 

                    

 

Uppdrag till Bild och Form Dalarna som utgår från Dalarnas regionala 

Kultur- och bildningsplan 2019-2022  
 

Bild och Form Dalarna 
Den nybildade enheten Bild och Form Dalarnas uppdrag innefattar arkitektur, form, design och konst.  

Verksamheten består av Konstenheten, som framförallt arbetar med det gestaltande uppdraget i 

Region Dalarna och konsulenter med främjandeuppdraget inom området.  

Enheten vill verka genom att samla kompetens och resurser för att i högre grad kunna påverka 

samhällsstrukturer och bidra till att hitta nya konkreta samverkansformer på nationell, regional och 

lokal nivå. Genom forskningssamarbeten och konstnärsresidens skapas fördjupning och viktiga 

kontaktytor med högre lärosäten samt redan professionella aktörer. Det stärker även det interna 

arbetet inom organisationen. Riksdagen antog 2018 propositionen Gestaltad livsmiljö (Prop 

2017/18:110) som lagts fram av de tre departementen kultur-, miljö-, och bostad. Den tar på ett 

tydligt sätt utgångspunkt i människan och hennes livsmiljö. Detta vägledande dokument löper 

parallellt med de mål som är uppsatta i den regionala Kultur- och bildningsplanen och utgör ett 

underlag för enhetens arbete. 

Basuppdrag 
Bild och Form Dalarna ska i sin verksamhet uppmärksamma och beakta allas lika rättigheter och 

möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Bild och Form Dalarna ska bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra 

och utmana normer som begränsar människor.  

Bild och Form Dalarna omfattas av kultur- och bildningsplanens basuppdrag  och ska efter 

förutsättningar och uppdrag beakta basuppdragets tre målgrupper Barn och unga, Äldre och 

Nationella minoriteter samt de fyra horisontella perspektiven Inkluderande kultur och folkbildning, 

Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, Ett jämställt förhållningssätt samt De 

globala målen och Agenda 2030. 

Bild och Form Dalarna ska ha en webbplats som är tillgänglighetsanpassad och där information om 

tillgänglighet framgår, löpande åtgärda enkelt avhjälpta hinder, sträva efter att verka i tillgängliga 

lokaler och ha en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.   

Professionella kulturskapare 
Bild och Form Dalarna ska främja professionella kulturskapares villkor att bo och verka i Dalarna. 

Region Dalarna anser det viktigt att kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer efterföljs. 

Bild och Form Dalarna köper in löskonst av professionella kulturskapare och ger gestaltningsuppdrag 

genom den sk 1% regeln. 

Övergripande insatsområden  
Av kultur- och bildningsplanens åtta övergripande insatsområden ska Bild och Form Dalarna särskilt: 

 stärka kreativa och kulturella näringar  



                    
 

 

                    

 

 ta till vara digitaliseringens möjligheter inom kultur- och bildningsområdet 

 fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning  

 stärka arrangörsledet och öka tillgången av tillgängliga scener i länet 

Utvecklingsmöjligheter för bild- och formområdet 
Bild och Form Dalarna ska: 

 stärka bild- och formområdet i länet 

  etablera arkitektur, form och design som ett regionalt verksamhetsområde och 

 stimulera idédiskussionen om kulturarvet inom det fria kulturlivet. 

Uppföljning  
Länskulturverksamheter som omfattas av samverkansmodellen ska senast 10 april 2020 rapportera 

in till Kulturdatabasen statistik för 2019 års verksamhet samt redovisa hur man arbetat med de 

nationella horisontella perspektiven under 2019.  


