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YTTRANDE ÖVER KULTURVERKSAMHETER I VISSSA BOSTADSOMRÅDEN 

Landstinget Västmanland är positiv till förslaget om Kulturverksamheter i vissa 

bostadsområden men vill kommentera följande. 

Landstinget Västmanlands  arbete med kultur utgår från den regionala kulturplanen 

”En livskraftig region, Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län”  som 

Landstingsfullmäktige antog i juni 2014. Den kulturpolitiska visionen är att: 

”Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att 

medborgarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. 

Västmanland ska bedriva en aktiv, kreativ och mångfacetterad kulturverksamhet som 

blir ett vitalt och angeläget inslag i västmanlänningarnas liv där bredd och spets ska 

utgöra ett fruktbart komplement till varandra.” 

Denna antagna vision stämmer väl överens med intentionerna i satsningen Äga Rum. 

Landstinget håller med om att det är viktigt att en mångfald av konst och kultur 

kommer till stånd inom projekt som kommer att få bidrag från Äga Rum. Det är 

viktigt att konstformer som ligger nära många invånare, såsom foto, spel och andra 

digitala tekniker prioriteras. 

I förslaget anges att projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap. 

Huvudmannen för projektet kan inte vara en offentlig part. Detta är positivt då nya 

aktörer kommer in i den kulturella infrastrukturen.  

Landstinget Västmanland  kommer att kunna vara en part i Äga Rum genom att 

informera och diskutera om satsningen i de upparbetade nätverk med kommuner, 

kulturinstitutioner, civilsamhälle och kulturskapare som skapats genom 

samverkansmodellen. De regionala kulturinstitutionerna kan vara möjliga partners 

och en resurs till de aktörer som kommer att driva projekten. 

Sammanfattningsvis tillstyrker Landstinget förslaget. 

FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND 

  

Lena Johansson (S) 
Landstingsråd med ansvar för 
Kulturfrågor 

Lena Karlström 
Kulturchef 
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