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Remiss
Datum 2019-04-30
Diarienummer RS 2019-03195

Nämnder och styrelser inom VGR (inkl.
bolagen), kommunalförbunden inom
Västra Götaland, samtliga 49 kommuner i
Västra Götalands län

Remiss – Kulturstrategi Västra Götaland
-och regional kulturplan 2020-2023
Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas
upp till behandling i regionstyrelsen ombeds styrelser och nämnder att lämna
remissynpunkter på förslaget. Remissen skickas till regionala nämnder och
styrelser, kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland.
Kommunalförbunden ombeds att svara och ta hänsyn till delregionala skillnader
med större och mindre kommuner. Kommunerna i Västra Götaland är välkomna
att svara enskilt som komplement.
Svar på remissen ska lämnas senast 31 juli. Planeringen för beslut och
remisshantering utgår från att regionstyrelsen behandlar förslaget vid sitt
sammanträde 10 september och regionfullmäktige den 8 oktober, för vidare
sändning till Statens Kulturråd senast den 1 november.
Yttranden lämnas till regionstyrelsen@vgregion.se senast den 31 juli 2019.
Ange diarienummer RS 2019-03195

Bakgrund
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017
beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala
kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande
kulturplan gäller till och med 2019.
Remissversionen av Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020–2023 är
ett resultat av intensiva samråd med ca 1300 personer med syfte att samla kunskap och
erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila samhället i Västra Götaland och
att identifiera gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Innehåll
Kulturstrategin samspelar med VGRs övergripande styrdokument för visionen om ett gott
liv i Västra Götaland och ska vara angelägen för kommuner och kulturaktörer. Den
kommer att styra satsningar inom kulturområdet tillsammans med regionfullmäktiges
årliga budget. Kulturstrategin ska också fungera som vägledning för de organisationer som
möjliggör och utvecklar kulturen samt samspela med kommunala kulturpolitiska dokument
och satsningar.
Strategin innehåller även den regionala kulturplanen, som utgör grunden för
förhandling om statliga medel via kultursamverkansmodellen (2010:1919).
Kulturplanen består av strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konstPostadress:
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och kulturområden som definieras i den statliga förordningen (2010:2012).
Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen
(2013:801) som löper under samma tidsperiod som strategin.
Kulturstrategin inkluderar utöver den statliga förordningen, även områden av stor
vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för
samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Områdena är, eller
håller på att bli, viktiga profilområden vars aktörer och utförare är betydelsefulla
delar av kulturens infrastruktur.
Fokus i kulturstrategin ligger främst på de förflyttningar som ska göras i relation
till de utmaningar respektive konst- och kulturområde står inför. Därför beskrivs
inte alla goda exempel på kulturverksamheter i Västra Götaland. Varje konst- och
kulturområde avslutas med ett antal punkter som visar hur VGR prioriterar under
strategiperioden. Prioriteringarna är baserade på behov som blivit tydliga via
statistik, i rapporter och från kulturlivet och kommunerna i dialoger och samråd.
Prioriteringarna är inte ekonomiskt viktade – det bestäms i den årligt beslutade
detaljbudgeten.
Den regionala kulturpolitiken, den statliga förordningen om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet, bibliotekslagen och regionutvecklingsuppdraget
tillsammans med kunskap och behov från kulturaktörer, kommuner och kommunalförbund
i Västra Götaland har präglat såväl arbetsprocessen som skrivningar och strategiska
prioriteringar.
Strategin är framtagen av kulturnämnden som fastställde remissversionen 2019-0425.

Vid frågor om förslag till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional
kulturplan 2020–2023 vänligen kontakta;
 Katti Hoflin, kulturchef, 072-503 43 13, katti.hoflin@vgregion.se
 Sofia Lubian, regionutvecklare, 070-020 62 49, sofia.lubian@vgregion.se
Enligt uppdrag
Johan Flarup
Avdelningschef ärendesamordning och kansli

Katti Hoflin
Kulturchef

Bilagor
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