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Yttrande kring 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023  

Förslag till beslut 

Direktionen antar remissvar till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020-2023. 
 

Sammanfattning 

Kommunalförbundets arbete med utveckling och stöd inom kulturområdet bedrivs med 
vägledning i Västra Götalandsregionens regionala kulturstrategi och kulturplan. När nu det 
nya styrdokumentet Kulturstrategi Västra Götaland ska antas, är kommunalförbundet en av 
remissinstanserna. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har även möjlighet att svara enskilt. 
 

Bakgrund 

Kommunalförbundet har blivit ombett att ur ett delregionalt perspektiv svara på remissen 
Kulturstrategi i Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023.  
Regionfullmäktige har beslutat att dokumenten regional kulturstrategi och regional kulturplan 
från och med 2020 ska utgöra ett och samma. Det nya gemensamma styrdokumentet 
innehåller även regional biblioteksplan.  
 

Beskrivning av ärendet 

Remissvaret ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 31 juli 2019. Beredning 
av det utskickade dokumentet pågår under maj och juni månad. Ansvarig tjänsteperson vid 
kommunalförbundet samlar under den här tiden in synpunkter från kommunernas 
kulturansvariga och direktionen för att formulera kommunalförbundets svar. Remissvaret 
fokuserar på dokumentet i sin helhet, dess innehåll och belyser det delregionala perspektivet 
med hänsyn till skillnaderna på Fyrbodals små och stora kommuner samt samverkan dem 
emellan. Processen med att ta fram den nya kulturstrategin har varit gedigen. Genom flera 
samråd, delregional kulturdialog 22 november 2018 och diskussion mellan den regionala 
kulturnämndens presidium och direktionen 14 februari 2019, har några prioriterade 
utvecklingsområden i Fyrbodal utkristalliserat sig. Det är fortsatt fokus på gestaltad livsmiljö 
och offentlig konst, kulturella och kreativa näringar, platsutveckling samt kulturskola och 



 

ungas eget skapande. Detta lyfts i remissvaret. 
 

Koppling till mål 

Kommande Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 är ett av de 
styrdokument som vägleder kommunalförbundets arbete inom verksamhetsplan Mål 6 En 
aktiv och nyskapande kulturregion för alla.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Ida Svanberg, kulturstrateg. Tel 0522-44 08 34. 

 

Ida Svanberg 
Kulturstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 


