Regional kulturstrategi för
Västra Götaland 2020-2023

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen styrs av lagen om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919).
Enligt lagen behöver varje region eller län fastställa en regional kulturplan
för att få del av stadsbidrag.
Lagen kompletteras med förordningen om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012).

Förordning
Enligt förordningen ska regionen/landstinget ansvara för att regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd främjar en god tillgång
för länets invånare till:

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet
4. professionell bild och form verksamhet
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet
7. främjande av hemslöjd

Nationella kulturpolitiska mål
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.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Bibliotekslag (2013:801)
• 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.
• 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet

En mötesplats i världen - kulturstrategi för Västra Götaland
• Vidga deltagandet
-att nå och angå fler, lyfta ohörda röster

• Demokratisk öppenhet
• Konstnärlig kvalitet

• Gynna nyskapande

– metodutveckling, innovation och goda förutsättningar
för konst och kultur att frodas

• Nyttja tekniken

• Social relevans

– digitaliseringens möjligheter, mötesplatser,
kompetens

• Ekonomisk potential

• Utveckla kapaciteter

• Regional profilering

– samverkan mellan regionala och kommunala resurser
och de med statligt stöd, civila samhället och näringsliv

• Öka internationalisering

– motverka främlingsfientlighet, främja mångfald och
bejaka kunskapsutbyte
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Nuläge
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Prioritering
4 år

1 nov 2019
KUR

Regional kulturstrategi för Västra Götaland
2020-2023
• Kulturstrategin styr, tillsammans med RF:s årliga budget,
Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet
2020-2024.
• Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens
övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i
Västra Götaland.
• Kulturstrategin fungerar som vägledning för de
organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i
Västra Götaland
• Kulturstrategin ska samspela med kommunala
kulturpolitiska dokument och satsningar

Tidslinje
Höst 2018 till och med mars 2019 – dialoger
•
•
•
•
•
•

27 aug workshop med koncernavdelning kultur
21 sept workshop med kulturnämnden
Sept samråd centrumbildningar
Sep samråd det fria kulturlivet
16 okt - BHU
1 okt – 24 okt - 9 samråd med bolag,
förvaltningar och det fria kulturlivet samt
näringsliv, akademi, IT och kommuner
• Okt/nov Samråd med MR
• Barnrätt, Funktionshinder, Hbtq, Nationella
minoriteter, Mänskliga rättigheter
• 10 okt Samråd Göteborgs stad
• 30 okt Samråd med föreningar via
överenskommelsen med den sociala ekonomin
• Nov Delregionala kulturpolitiska dialoger med
kommuner och kommunalförbund
-GR: 9 nov, Göteborg
-Boråsregionen Sjuhärad: 19 nov, Borås
-Skaraborg: 21 nov, Skövde
-Fyrbodal: 22 nov, Vänersborg
• Dec samråd AX – kulturorganisationer i samverkan

• 8 jan BHU?
• Jan 2019 Samråd det fria kulturlivet
(centrumbildningar)

• Jan 2019 Open hearing (minst 2 st)
• Jan 2019 samråd Göteborgs stad
• 17 jan 2019 Samråd kommunala
förvaltningschefer

• Feb 2019 Samråd kommunalförbund
• 7 mars 2019 – Samråd beredningen för
mänskliga rättigheter
• 2 april BHU?

• 25 april 2019 Beslut kulturnämnden – KUN
lämnar till RS att bereda till RF
• 1 maj möjlig remittering till
kommuner/kommunalförbund
• 9 Sep 2019 Beslut regionstyrelsen
• 8 okt 2019 Beslut regionfullmäktige
• 1 nov 2019 Kulturrådet

Dialog

•

Vilken betydelse har den regionala
kulturstrategin och kulturplanen i ert
arbete idag?

•

Vad är bra/mindre bra?

•

Vilken utveckling skulle ni vilja se?

•

Vilka är kommunalförbundets
styrkor/eller profilområden?

•

Vilka områden är mest intressanta att
utveckla tillsammans med VGR de
kommande 4 åren?

•

Vilken roll har kommunalförbunden i
utvecklingen?

•

Vilken roll kan VGR ha i utvecklingen?

•

Vilken roll kan kommunerna ha i
utvecklingen?

Trevlig helg!
Sofia Lubian sofia.lubian@vgregion.se
0700-20 62 49

Harts delaktighetstrappa

