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Flernivåsamverkan

• Samverkansmodellen

• Kulturskolecentrum

• Skapande skola

• Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet



Bakgrund

• Infördes 2011 

• Värmland anslöt 2013

• Omfattar 20 regioner, Region Stockholm 

står fortfarande utanför

• Utredning om modellen pågår, betänkande 

presenteras i september 2023



Syfte

• Bidra till att nå det nationella kulturpolitiska 

målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling

• Minska statens detaljstyrning

• Öka det lokala/regionala ansvarstagandet

• Möjliggöra regionala prioriteringar



Ekonomi

• Totalt fördelas cirka 1,6 miljarder kronor 

i ordinarie statsbidrag

• Värmland 62 688 000 kronor 2022



Samverkansmodellens områden

• Professionell teater-, dans-och musikverksamhet

• Museiverksamhet inklusive kulturmiljöarbete

• Biblioteksverksamhet och läs-och litteraturfrämjande

• Professionell bild-och formkonst

• Regional enskild arkivverksamhet

• Filmkulturell verksamhet

• Främjande av hemslöjd



Verksamheter i Värmland

• Wermland opera

• Värmlands museum

• Västanå teater

• Riksteatern Värmland

• Föreningsarkivet i Värmland

• Värmlands företagshistoria

• Kristinehamns konstmuseum

• Rackstadmuseet



Återblick efter 10 år

• Ökad dialog och samverkan – inom regionen 

och med staten

• Tydligare regionalt politiskt ansvarstagande

• Verksamheterna upplever att avståndet 

till nationella kulturmyndigheter ökat

• Mer statisk fördelning av statsbidrag



Kulturplanen

• Ett krav för att få pengar från staten

• Tas fram i samverkan med kommunerna och efter 

samråd med de professionella kulturskaparna och 

föreningslivet

• En politiskt beslutad viljeinriktning för Region 

Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska 

området

• Grund för bidragsgivning, politiska ställningstaganden 

och utveckling

• Utgångspunkt för kommunernas, regionens och 

kulturlivets verksamheter



Ur ett kommunalt perspektiv

• Samverkansmodellens roll för kommuner med 

verksamhet som får stöd

• Samverkansmodellens roll för kommuner utan 

verksamhet som får stöd

• Kulturplanens funktion/betydelse för kommunerna



Frågor

• Hur kan Kulturplanen bli ett konkret verktyg/stöd 

för kommunerna?

• Vilka förutsättningar behövs för en aktiv  

samverkan kring strategiska utvecklingsfrågor 

som lyfts i kulturplanen?




