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Inkommen remiss om Statens kulturråds delredovisning om kul-
turverksamheter i vissa bostadsområden från Kulturdeparte-
mentet 

 

 

Beslut 

 

Kulturnämndens ordförande godkänner nedanstående remissvar till Kul-

turdepartementet gällande kulturverksamheter i vissa bostadsområden. 

 

 

Motivering 

Remissen om Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostads-

områden har inkommit till kommunen där Borlänge bjudits in att lämna synpunkter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat detta ärende till Kulturnämnden för be-

svarande. Remissvaret ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast 4 mars, och 

måste därför godkännas av Kulturnämndens ordförande innan Kulturnämnden hunnit 

sammanträda.   

 

Beskrivning av ärendet 

Remissvar 
 

I delredovisningen lyfter man syftet att stärka kulturen för människor i bostadsoråden med lågt 

valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur. Detta är en viktig aspekt då vi i 

Borlänge också sett denna utmaning. Då projekten ska drivas genom partnerskap vill vi lyfta sko-

lans viktiga roll att få med barnen in i kulturverksamheten. I Borlänge har vi sett att verksamheter 

som El-Sistema, Artist for Residence och Snowcraft med flera, har ökat kulturdelaktigheten för 

personer som saknat tillgänglighet tidigare.  

 

I delredovisningens inledning lyfts risken med en utbredd projekttrötthet och vi instämmer i att 

det ska finnas kontinuitet och hållbarhet när projekt startas upp. Medborgaranas delaktighet är 

också en viktig faktor för att projekt ska bli lyckosamma.  
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I delredovisningens ”grunder” för bedömning vill vi styrka vikten av att invånarnas behov är till-

godosedda. Detta borde nämnas redan under grund för prioritering.  

 

Då många projekt inte har adekvat följeforskning är det svårt att följa upp effekterna. Denna 

aspekt kanske till och med är så viktig att det borde vara med i stycket ”grunder för bedömning”.  

 

Vi i Borlänge hoppas även att de projekt som blir beviljade medel leder till samverkan över 

stadsdelsgränser så att så många som möjligt får ta del av kulturell utveckling oavsett etnisk och 

socioekonomisk bakgrund.  

 

Vi samtycker till förslag till bidragsförordning.  

 

 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsordningen enligt punkt 14 i dokumentet Dele-

gationsordning för Kultur och fritidsnämnden, fastställd 2011-05-05 

 

 

Rikard Rudolfsson 

Kulturnämndens ordförande 

 

 

 

Bilagor  

1 § 292 Inkomna remisser.pdf 

2 Remiss Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsom-

råden.pdf 

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Kulturrådet 

 

Beslut skickas till 

- Kommunstyrelsen 
- Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm 

- ku.remissvar@regeringskansliet.se 

 

 

Beslutet återrapporteras till 

Kulturnämnden 
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