
Svar från Sala Kommun gällande Regional Kulturplan 2015-2018 

Tack för att Sala kommun är remiss instans och får lämna synpunkter på regional 
kulturplan. Nedan följer en beskrivning av Sala kommuns prioriterade utvecklingsmål 
som är kopplade till den regionala kulturplanen. Den lokala kulturplanen antogs i 
januari 2014 och syftar till att vara ett stöd för Sala kommuns representanter i dialogen 
med Landstinget i Västmanland i bland annat utformningen av den nya regionala 
kulturplanen.  

Sid 7 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. 

Sala kommun 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.  

I den lokala kulturplanen vill vi se över möjligheten att tillsätta en konstnär att ingå i 
Konstfrämjandet i Västmanlands forskning, samt; ge förutsättningar för att ta del av 
Landstinget Västmanlands projekt ”Livskraft” samverkan med PRO Västmanland.  

Sid 10 6 Samverkan och mötesplatser 
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 utgår en viktig infrastruktur för både demokratiska möten 
och kulturverksamheter. 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.  

Sid 12 7 Gemensamma perspektiv 

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 
måluppfyllelsen. 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. 

 

 

 



Sid 12 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 kulturskolorna. 

Sid 19 10.1 Västmanlandsmusiken                                                                     
Modellen ”Ett kulturliv för alla” har fungerat bra i Sala kommun och vi vill fortsatt stärka 
den för att skapa bättre förutsättningar för fler professionella framträdanden. En viktig 
utveckling för modellen 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. 

Sid 21 10.2 Västmanlands Teater                                                                              
Fjärde och sista utvecklingsmålet, ”Utveckla en samlingsplats för all scenkonst i länet” 
Vad avses? En fysisk lokal?  

Sid 21 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 Länsmuséets nya basutställning. 

Sid 23 10.3.2 Kulturutvecklare i Landstinget  

Sen nya inriktningen gällande kulturutvecklarna förväntas kommunerna ta ett större 
ansvar. Vår erfarenhet med t ex Ung kultur har visat ett mycket litet stöd. Vi tycker att 
regionala aktörer måste vara synliga och aktiva i kommunerna samt behjälpliga 
personellt och ekonomiskt. Vi vill också tydliggöra deras uppdrag- förhoppningsvis i den 
inriktningen som vi i de mindre kommunerna behöver.  

Vi ställer oss tveksamma till olikheter mellan de olika kulturområdenas skiftande 
förhållningssätt gentemot oss i den kommunala förvaltningen och de aktörer som vi har 
i vår kommun. Vi ser gärna Landstinget eftersträvar en jämkning mellan olika 
kulturområden och tydliggöra vilka resurser de har, hur de arbetar, beskriva vilka stöd 
och resurser som finns etc.  

Sala kommun 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.  

Sid 23 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. 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 bla 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 
Augélimuseet i Sala har potential att bidra till utveckling på området, både i Sala och 
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 i bla utformning av projekt som kan ligga till grund för ansökningar om 
tex EU-medel. 

Vi föreslår att Landstinget utreder möjligheterna att samorganisera övriga regionala 
kulturverksamheter i en fjärde parallell enhet, jämte Västmanlandsmusiken, 
Västmanlands Teater och Västmanlands läns museum, där konsten, biblioteks-, filmen 
mfl ges möjlighet att utvecklas på likartade villkor.  

 Sid 27 10.4  Arkiv Västmanland 

Kommunarkivet har inte möjlighet att ta emot enskilt material som kan vara av stort 
intresse i framtiden för Sala och länet. Genom samverkan med Arkiv Västmanland vill vi 
se över möjligheten att skapa en hållbar och fungerande arkivsituation med utökade 
resurser och arkivdepåer. 

 

  

 

 

 

 

 


