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Nedan följer en beskrivning av Sala kommuns prioriterade utvecklingsmål som är kopplade till 
den regionala kulturplanen. Den lokala kulturplanen syftar till att vara ett strategiskt dokument 
för kommunens fortsatta arbete med de kulturpolitiska frågorna. Den lokala kulturplanen syftar 
också till att vara ett stöd för Sala kommuns representanter i dialogen med Landstinget 
Västmanland när det gäller utformningen av en ny regional kulturplan och vara ett stöd för Sala 
kommuns representanter i dialogen med Länskulturinstitutionerna och andra regionala aktörer. 

Inledningsvis tycker vi att processen med att ta fram den regionala kulturplanen har fungerat 
bra, men att vi anser att utformning av regional plan kunnat genomföras på ett mer strukturerat 
sätt genom bland annat tydligare förslag och riktlinjer till oss i kommunerna inför de lokala 
samråd som genomförts, eftersom vi förstått att länets kommuner hanterat de lokala dialogerna 
på olika sätt. 

3. Kulturpolitiska utgångspunkter 

3.2 Regional kulturpolitisk vision och målområden 
Redan i visionen bör civilsamhällets roll för ett rikt och varierat kulturliv lyftas fram enligt vår 
uppfattning. Likaså anser vi att det lokala, ideella arbetet som ofta är basen i all 
kulturverksamhet behöver uppmärksammas. 

4 Kulturpolitiskt prioriterade utvecklingsområden 2015- 2018 

Sala kommun belyser vikten av att hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud 
för alla medborgare. 

Vi välkomnar förstudie kring regional bibliotekssamverkan mellan kommunerna då vi förutspår 
att den typen av samverkan leder till både bättre service gentemot medborgarna och 
samordningsvinster i verksamheten. 

Ett av de utvecklingsområden som lyfts fram är Kreativa näringar. Detta vill vi på alla sätt 
understödja. Att utöka nätverk mellan företag, kreativa näringar, kulturturism samt offentliga 
beslutsfattare är en del i detta. Vi vill också peka på den uppmärksamhet som riktas gentemot de 
kreativa näringarna inom ramen för Kreativa Europa. Allt större uppmärksamhet ges åt 
kulturens och de kreativa näringarnas roll i Europa 2020, dvs EUs strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla. Detta tycker vi är positivt och de möjligheter som detta ger bör tas tillvara också 
i vårt län. 

Vi vill se över möjligheten att tillsätta en konstnär att ingå i Konstfrämjandet i Västmanlands 
forskning, samt att ge förutsättningar att ta del av Landstinget Västmanlands projekt "Livskraft" 
samverkan med PRO Västmanland. 

6 Samverkan och mötesplatser 

I remissmaterialet anges ett antal olika mötesplatser som landstinget vill utveckla för att stödja 
den kulturpolitiska dialogen i länet. 

Det är dels politiska nätverk med representanter från landstinget och samtliga länets kommuner 
och dels olika former av tjänstemannanätverk 

Men det vi saknar i förslaget till mötesplatser i länet är ett tillfälle, en årlig konferens eller 
motsvarande, till vilken såväl företrädare för folkbildning, civilsamhällets olika delar, 



kulturlivets företrädare som representanter för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner 
och landsting bjuds in. Den dialog som varit en del i framtagandet av den regionala kulturplanen 
har på många håll varit mycket värdefull. Tankar, ideer och kunskap har överförts på ett sällan 
tidigare skådat sätt mellan kulturlivets olika företrädare. Detta vill vi värna om och skapa 
möjligheter till även framöver. 

Från Sala kommuns sida har vi länge gett stöd till föreningsägda samlingslokaler och de senaste 
åren även ökat det stödet, då vi anser att det är strategiskt viktigt att stödja dessa aktörer 
eftersom de utgör en viktig infrastruktur för både demokratiska möten och kulturverksamhete r. 
Vi ser gärna en diskussion på vilket sätt Landstinget Västmanland avser stödja dessa. 

Vi tolkar skrivningen om mötesplatser som att man menar möjligheter till möten, dvs olika 
forum för samverkan, snarare än fysiska mötesplatser. Ett tydliggörande är önskvärt. 

Gemensamma perspektiv 

Samhället måste skapa förutsättningar för de ideella krafterna att verka. Vår uppfattning är att 
civilsamhällets betydelse för ett aktivt kulturliv inte tillräckligt uppmärksammas i förslaget till 
regional kulturplan även om samverkan med civilsamhället, folkbildning, Kultur och Hälsa samt 
Kultur och N äring anges som centrala delar för att kulturen ska kunna utvecklas och hitta nya 
former. För stort fokus har lagts på kulturinstitutionerna och på det offentliga Västmanlands 
insatser. 

l civilsamhället sker ett medskapande och en produktion av kultur som berör många människor. 
Medskapande sker på många olika sätt och unga står ofta för förändringar i gamla strukturer. 
Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter i själva skapandet och för kommunikationen 
inom civilsamhället I detta sammanhang är entreprenörskap av stor betydelse. Det glömda och 
ibland gömda kulturskapandet sker ofta inom föreningslivet, studiecirklar och nätverk 
Kunskapen om denna medskapande kultur som har sina rötter i civilsamhället är idag ganska 
begränsad. 

Förskolan och skolan har stor betydelse för barns och ungas möjlighet till kontakt med 
kulturlivet. Olika kulturformer är också ett medel för att utveckla undervisningsformer och 
erbjuda eleverna olika former av lärstilar. 

Skapande skola berör detta, men regelverket dessa statsbidrag är utformade så att de inte ger 
möjlighet till kontinuitet i det arbetet. Därför har Salas skolförvaltning skapat en kulturgaranti 
med egna ekonomiska medel för att systematiskt använda skilda kulturformer som verktyg i 
undervisningen. För skolans del är det viktigt att verksamheten har en tydlig koppling till det 
nationella uppdraget och förbättrar mål uppfyllelsen. Det kräver därför gott samarbete, 
ömsesidig förståelse, god planering och framförhållning för att kulturaktiviteter med externa 
aktörer i skolan skall ge den effekt som önskas. 

I ett gemensamt perspektiv över samhällsuppdrag behöver skolan och kulturen mötas, med 
ömsesidig respekt för varandras arenor och vi tycker att det saknas- eller inte är tillräckligt 
tydlig- i den regionala planen. Kultur är ett starkt verktyg för att utveckla undervisningsformer 
och stärka skolans mål uppfyllelse. Men då måste också kulturföreträdarna förstå skolans villkor. 

Vi vill också påpeka att konstruktionen med Skapande skola är ganska stelbent. Sala har tvingats 
gå omvägar för att med egna medel genomföra sådant som ganska naturligt borde ligga inom 
ramen för det statsbidraget vill åstadkomma. Det vill säga kulturformer i skolan och jobb åt fria 
kulturaktörer. 



Sala kommun önskar med anledning av ovanstående stöd och samordning från regionala aktörer 
i projekt och verksamhet som syftar till att stärka implementering av kultur och estetiska 
läroprocesser i skolan. 

7.1.1 Regional kulturskola 

Regional kulturskola ger en viktig samverkansmöjlighet. Förutom de exempel som nämns i förslaget, 
skulle samverkan kring tjänster ge möjlighet att bredda utbudet av olika kulturinriktningar i 
kommunernas musik- och kultursko loma. 

10.1 Västmanlandsmusiken 

Ett kulturliv för alla har fungerat bra i Sala kommun och vi vill fortsätta att stärka modellen för att 
skapa bättre förutsättningar för fler professionella framträdanden. Vi tycker att en viktig utveckling 
är att utbudet breddas genremässigt för att den ska bli tillgänglig för fler. Vi vill också utveckla 
samtida dans med danskunskapande seminarier med särskilt fokus på barn och unga. 

10.2 Västmanlands Teater 

Fjärde och sista utvecklingsmålet, "Utveckla en samlingsplats för all scenkonst i länet" 
Vad avses? En fysisk lokal? · 

10.3 Regional museiverksamhet 

Sala kommun är positiva och vill skapa förutsättningar för att ingå i länsprojektet 
Kulturarvsportalen Västmanland. 

Vi vill höja medvetandet, kunskapen och öka stoltheten om vårt kulturarv och i det arbetet se 
över möjligheten att ingå i Länsmuseets nya basutställning. 

10.3.2 Kultomtvecklare i Landstinget 

Som vi förstått kommer de nya Kulturutvecklarna inom olika områden att få en annan roll och 
inriktning i sitt arbete som gör att kommunerna förväntas ta ett större ansvar för bland annat 
föreningsliv och kulturliv i länet. Vi ställer oss tveksamma till den föreändringen och önskar föra 
dialog med landstinget Västmanland i frågan om att hitta bra modeller och lösningar för alla 
parter. Som vi ser det finns ett gemensamt ansvar för länets kulturliv och vi anser att samspel 
och samverkan är viktig. 

När det gäller till exempel Ung kultur, önskar vi ett starkare stöd i framtiden. 

Vi kan se i Kulturrådets redovisning att det skiljer stort mellan konstformernas statliga och 
regionala ekonomiska förutsättningar och vi ställer oss tveksamma till de stora olikheter och 
skillnader mellan de regionala aktörernas skiftande möjligheter och förhållningssätt gentemot 
oss i den kommunala förvaltingen. 

Vi ser gärna att Landstinget Västmanland eftersträvar en jämkning mellan olika kulturområden 
och tydliggör vilka resurser de har, hur de arbetar, beskriva vilka stöd och resurser som finns 
och så vidare. 

Vi önskar att statliga och regionala medel även kommer oss i kommunerna till del, så att länets 
alla medborgare kan ta del av kultur på många olika sätt. 



10.3.4 Konst och Kulturfrämjande, teater och konst. 

Sala kommun vill stärka projektet "Ett kulturliv för alla- ett decentraliserat teaterliv" och vi 
ställer oss tveksamma till den nyordning som föreslagits med kulturutvecklarna i Landstinget 
Västmanland. Vi är även tveksamma till att de teateraktörer som finns i länet kan presentera ett 
utbud i tillräcklig bredd och omfattning som behövs för att täcka kommunernas behov. Vi 
upplever att den samordning av bland annat teaterutbud som tidigare skett gett 
samordningsvinster med ekonomiska fördelar för oss i kommunerna. 

Vi välkomnar det påbörjade projektet kring konstpedagogisk verksamhet, då vi tror att 
Augelimuseet i Sala har potential att bidra till utveckling på området, både i Sala och i resten av 
länet. 

Vi vill gärna se insatser kring läsfrämjande. 

Vi saknar initiativ där kulturen blir ett verktyg i integrationen. 

Vi välkomnar ökad samverkan mellan bibliotek och folkbildning i enlighet med Salas 
kommunala kulturplan. 

Vi efterlyser tydliggöranden kring finansiering och genomförande på nya utvecklingsprojekt. 
Hur kommer vår kommun att påverkas avseende finansiering och hur projekten kommer att 
påverka nuvarande verksamheter? 

Vi efterlyser initiativ som innebär personella resurser på regional nivå som kan bidra med 
kompetens bland annat i utformning av projekt som kan ligga till grund för ansökningar till 
exempel EV-medel. 

10.4 Arkiv Västmanland 

Kommunarkivet i Sala kan i mån av utrymme ta emot enskilda arkiv som kan vara av stort 
intresse i framtiden. Större mängder arkivalier från enskilda arkiv skapar problem av 
utrymmesskäl. 

Genom en samverkan med Arkiv Västmanland vill vi se över möjligheten att skapa en hållbar 
och fungerande arkivsituation med utökade resurser och arkivdepåer. 


