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Vad gäller de frågor som ställs till remissutgåvan anser KP att kulturplanen fungerar bra som 

underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Dock skulle det blivit tydligare om det under 

respektive fackområde, i vårt fall "Kulturarv och kulturmiljö" fanns punktat några visioner 

eller riktlinjer i utvecklingsarbetet, även om det denna gång inte tillhör de prioriterade 

utvecklingsområdena. Avsnittet sid 28-30 är redovisande av aktörer och vad som görs, men 

några tydliga mål eller riktlinjer i kommande utvecklingsarbete anges inte. KP har naturligtvis 

tydliga riktlinjer i bolagsordning och ägardirektiv, men det skulle ändå vara intressant att få 

del av hur regionen ser på tänkbara utvecklingsstrategier 2018-2020. 

 

Vad gäller de prioriterade utvecklingsområdena så känns de relevanta, även om vi naturligtvis 

gärna hade sett fortsatta prioriteringar inom kulturarv och kulturmiljö. Vi saknar dock en 

tydligare formulering om hur vi skulle kunna bidraga med viktig kompetens kring 

utvecklingsområdet yttrandefrihet. Vi har i våra arkiv oerhört mycket intressant arkivmaterial 

från länets folkrörelser och föreningar, som är grundläggande för förståelsen av 

civilsamhällets organisering och utgör på så sätt grunden för demokrati och yttrandefrihet. Vi 

tycker det är viktigt att man inte glömmer bort de historiska rötterna till den svenska politiska 

och demokratiska kulturen, utan att detta blir en bas för samtal om och arbete med 

yttrandefrihet idag. 

 

KP anser också att vår verksamhet på ett tydligare sätt ska lyftas fram inom bild och 

formområdet. Vår konstsamling omnämns, men än viktigare inom formområdet är att 

ytterligare betona våra stora glassamlingar. Det gäller då inte bara glasföremål, utan också det 

stora material vi har i form av skisser och produktkataloger som måste utgöra en given bas för 

utveckling och inspiration inom bild- och formområdet. Till detta bör också läggas att vår 

glassamling och våra glasutställningar har en stark internationell ställning och vi har haft flera 

utställningar i andra länder, nu senast i Kina. 

 

KP tycker också att vår viktiga roll och våra unika möjligheter att arbeta aktivt med 

integrationsarbetet borde lyftas fram. Dels genom att förmedla det svenska kulturarvet till de 

som kommer hit för att bättre förstå vår historia, dels med utgångspunkt i verksamheten i 

Utvandrarnas hus där vi på ett tydligt sätt kan ta ett samlat grepp kring kunskap om och 

förståelse för migrations- och emigrationsfrågor och kulturmöten. Vi har också påbörjat 
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projekteringen av en ny migrationshistorisk utställning, där utställningen ”Drömmen om 

Amerika” kommer att vara en del i omarbetad och tekniskt förnyad form, men där den 

huvudsakliga satsningen inrymmer en bredare utställning om migration och inflyttning till 

Sverige efter andra världskriget.  

 

Avslutningsvis har KP vid flertalet träffar betonat att kommunerna måste vara mer aktiva 

beställare av de tjänster som vår verksamhet har att erbjuda. Vi erbjuder pedagogiska 

program, föreläsningar m.m. men en bättre och tydligare dialog med kommunerna, där 

kommunerna är initiativtagare, skulle påtagligt öka vår möjlighet att arbeta med frågor kring 

kulturarv och kulturmiljö i hela länet och därmed nå ut till fler människor, som kanske inte 

besöker våra olika mötesplatser alltför ofta. 
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