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Yttrande över förslag till handlingsprogrammen Barn och ungas kultur, Kraftkälla
för medborgare och lärande samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella
kulturarvet

I samarbete med övriga sektorsorgan inom kulturområdet har Riksarkivet under 2007
tillsammans med SKL, NUTEK och ITPS, kartlagt programstrukturerna i de åtta strukturfondsregionerna och hur kulturaspekter hanteras i de regionala planeringsdokumenten för samtliga län.
Erfarenheterna från projektet utgör en av utgångspunkterna för detta remissvar.

De tre aktuella handlingsprogrammen skriver in sig i en framväxande programstruktur för
Västra Götaland och illustrerar en intressant politisk planeringsprocess som allmänt syftar
till en hållbar regional utveckling och tillväxt. Med utgångspunkt i det regionala
utvecklingsprogrammet ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” som övergripande
strategi formulerades under 2005 en allmän kulturpolicy och en programplattform för
samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer med namnet ”Kraftkälla för medborgare
och lärande”. De aktuella handlingsprogrammen ska ses som ytterligare ett led i
planeringsprocessen, men de har fortfarande i hög grad karaktären av
inriktningsdokument och kräver fortsatt konkretisering.
Gemensamt för hela planeringsarbetet i Västra Götaland förefaller vara att det
genomsyras av ambitionen att utifrån medborgerlig delaktighet och medverkan, social
integration och samverkan över politiska sakområdesgränser samt synergieffekter mellan
offentliga, ideella och privata aktörer och näringsliv öka de samhälleliga kraven och
förväntningarna på traditionellt bedriven verksamhet. Tillämpat på kultursektorn innebär
detta en ”fusionspolitik” där nyckelbegreppen är kultur, lärande och partnerskap med
målet att bidra till en hållbar utveckling med den sociala dimensionen i fokus. Detta
innebär en dynamisk framflyttning av de kulturpolitiska perspektiven som det ska bli
intressant att se om den nu arbetande statliga kulturutredningen kan leva upp till.
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Handlingsprogrammens styrka ligger på det visionära planet, men anger också ett antal
arbetsmetoder och modeller för partssammansatta samverkansprocesser. En viss
uppstramning av programstrukturerna och själva textflödet kan dock med fördel göras vid
en kommande revision.
Av stor vikt för bedömningen av programmens effekter i så pass komplicerade
sammanhang som kulturverksamheternas betydelse för hållbar utveckling är de
uppföljningssystem och utvärderingsmetoder som kan komma att utformas. Riksarkivet
kommer att följa utvecklingen med stort intresse.
Avslutningsvis vill Riksarkivet meddela att under 2007 har en arbetsgrupp inom statens
arkiv lämnat ett förslag till strategi för landsarkivens regionala kulturverksamhet.
Strategin har en grundton som liknar de tre aktuella handlingsprogrammen för Västra
Götaland. Riksarkivet ser därför goda möjligheter att även Landsarkivet i Göteborg kan
medverka till uppfyllandet av programmens målsättningar.

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarien Tomas Lidman. Närvarande vid ärendets
slutliga avgörande har varit kultursekreteraren Christer Bogefeldt (föredragande).
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