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§ 30 2019.238 KUN

Remissvar för Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan
2020-2023
Ärendebeskrivning
Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas upp till
behandling i regionstyrelsen ombeds styrelser och nämnder i regionen att lämna
remissynpunkter på förslaget. Remissen har skickats till regionala nämnder och styrelser,
kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. Svar på remissen ska lämnas
senast 31 juli.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit del av Kulturstrategi Västra Götaland -och
regional kulturplan 2020-2023 och vill lämna följande yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 juni angett följande:
Innehållet i dokumentet Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 är
ambitiöst och spänner över kulturområdets samtliga delar, så som:
 Scenkonst
 Bibliotek
 Gestaltad livsmiljö
 Bild och form
 Slöjd och hantverk
 Natur- och kulturarv och kulturmiljö
 Arkiv
 Film och digitalt berättande
 Litteratur och läsfrämjande
 Regional biblioteksplan
 Medier, medie- och informationskunnighet
 Folkbildning
 Kulturskola
 Nationella minoriteter och teckenspråkiga
 Fristad för yttrandefrihet
 Kulturella och kreativa näringar och platsutveckling
 Internationalisering
 Kultur och hälsa
 Idrott
Även de globala megatrenderna adresseras tillexempel digitaliseringen och ökade skillnader
i samhället samt klimatfrågan.
Sammanfattningsvis är innehållet angeläget och flera av nämndens mål och uppdrag
identifieras i texten. Däremot finns synpunkter avseende tillgänglighet och läsvänlighet samt
korrektur av dokumentet vilka följer nedan.
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Generellt har kapitlen olika form, vilket kan vara naturligt om det är olika författare för varje
del. Dock kan texten göras mer lättillgänglig om formen hålls jämnare och upplägget är
gemensamt. Ett gott exempel är kapitlet ”Kultur och hälsa”. Det inleds först med en kort
områdesbeskrivning, följt av en beskrivning av pågående arbeten och slutligen tas områdets
utmaningar upp.
Förvaltningen anser att läsbarheten av dokumenten kan öka om formen görs mer
konsekvent. Vissa kapitel har endast rubrik följt av brödtext. Andra kapitel är indelade med
underrubriker. Till exempel är kapitlet ”Scenkonst” indelat i flera underrubriker medan kapitlet
”Natur- och kulturarv och kulturmiljö” saknar underrubriker. Kapitlet ”Litteratur och
läsfrämjande” beskriver båda begreppen med var sin underrubrik, likaså gör kapitlet
”Nationella minoriteter och teckenspråkiga”.
Varje kapitel har en punktlista med prioriteringar. I kapitlet ”Scenkonst” finns det prioriteringar
både för samlingsnamnet ”Scenkonst” och sedan även för varje delområde. Ska ”Scenkonst”
läsas in för varje delområde eller stå för sig själv? Här är det önskvärt med ett förtydligande.
Prioriteringarna för varje kapitel är olika i antal, kanske kan dessa renodlas i vissa fall. För
”Natur- och kulturarv och kulturmiljö” återkommer vissa ord i varje punkt, som t ex
delaktighet, samverkan/samordna/sammankoppla, utveckling/utveckla, hållbart sätt
utveckla/hållbar utveckling. Här är det önskvärt att renodla punkterna för att tydliggöra
prioriteringarna.
Över lag anser förvaltningen att det vore värdefullt att få med referenser till fortsatt läsning
när de presenterade texterna måste begränsas i ett komplext dokument. Nedan föreslås
några källor att hänvisa till, en rättelse och några övriga kommentarer.
Remissversion (2019-04-26) Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan
2020-2023:
Sidan 17
”Gestaltad livsmiljö” saknar hänvisning till politikområdet med Prop. 2017/18:110 ” Politik för
gestaltad livsmiljö” (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.201718110/)
Om ökad kunskap kring offentlig konst och dess roll i samhällsutvecklingen här kan det
refereras till Statens konstråds pågående arbete ”Kunskapsnav offentlig konst”
https://statenskonstrad.se/article/offentlig-konst-som-kulturarv/ och t ex rapporten ”Den
offentliga konstens roll för boendemiljöer”, Statens konstråd (2017).
Riksantikvarieämbetets utredning om kunskapshöjande åtgärder kring offentlig konst ska
vara klar 1 juni 2019. Kanske hinner denna beaktas för VGR:s kulturplan?
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdraget-offentlig-konst-somkulturarv/
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Sidorna 22-24
Tydliggör begreppen här genom definition/referens, t ex till ”Rapport från
Riksantikvarieämbetet – Vision för kulturmiljöarbetet 2030 – redovisning av regeringsuppdrag
om ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete”, (s. 8-9), (RAÄ 2016).
Referens till museilagen är felskriven (s. 22). Museilagen: SFS 2017:563.
Endast en mening beskriver museilagen (s. 22). Detta i jämförelse med bibliotekslagen som
refereras till genom ett helt kapitel för biblioteksplanen (s. 28-31).
Museerna nämns som företrädare för en regional kulturmiljöstrategi (s. 23). Här saknas
referens.
I efterföljande kapitel ”Arkiv” nämns museerna som förvaltare (s.24). Kanske kan museer få
en egen rubrik under kapitlet ”Natur- och kulturarv och kulturmiljö”.
Civilsamhälle och ideella insatser nämns som kraft för natur- och kulturarv (s. 24). Saknar
referens, t ex Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö,
(s. 11 och s. 18).
Kulturmiljölagen, SFS 1988:950, är också en referens för detta sammanhang.
Bilaga till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023, Bilaga 2:
Regional biblioteksplan 2020-2023:
Sidan 7
Se över/tydliggör punkterna. Prioriteringarna som punktas är i vissa delar snarlika. T ex
avslutas första och sista punkten med exakt samma mening: ”…främja utveckling av
bibliotekens arbetsmetoder”. Likaså finns upprepningar i t ex andra punkten: ”främja ökat
läsande genom…läsfrämjande arbete”.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
detta som sitt eget till regionstyrelsen.
Expedieras till
Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
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