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FÖRORD
Demokrati och kultur är kitt som håller samman 
vårt samhälle och utgör varandras förutsättningar för 
att vi ska uppleva samhörighet. Med vår nya kultur
plan finns en ambition att utveckla det goda livet för 
invånarna i Västra Götaland. 

Allt vårt arbete utgår från led orden samverkan och 
att verka tillsammans. Det är först när vi samlar 
våra gemensamma resurser och ser 
varandra som komplement som 
vi kan se till att de grundläggande 
demokratiska och mänskliga 
rättigheterna tillgodo  ses. Under 
arbetet med att fastställa kultur
planen har vi bjudit in till dialog 
för att denna ska ligga till grund 
för ett spännande utvecklingsar
bete där yttrandefrihet, delaktighet, inflytande och 
påverkan är centralt och att arbetet kännetecknas av 
ett vidgat deltagande. Planen är vårt gemensamma 
dokument som berör alla inom kultursektorn.

Då det gäller konstarternas utveckling är det politi
kens ambition att verka på armlängds avstånd. Poli
tiken medverkar till att ge förutsättningar och ställa 

resurser till förfogande, men det är konstens kreatörer 
som driver den konstnärliga kvalitetsutvecklingen. 

Västra Götalandsregionen har ett rikt kulturliv och 
kulturens bidrag för att skapa det goda livet kan bäst 
ske genom samverkan mellan olika parter. All slags 
kultur utövas i en kommun, men huvudmannen för 
verksamheten behöver inte vara kommunen. Det 

innebär att det alltid råder ett 
samspel – att arbeta tillsammans 
är vår ambition. Det är med ett 
gott samarbete i ryggen som vi 
ser framåt och med kulturplanen 
som utgångspunkt arbetar vidare 
för att stärka den kulturella 
utvecklingen i Västra Götaland.

 
 
 
 
 
 
Conny Brännberg (KD) 
Kulturnämndens ordförande

”Tillsammans ska vi  
stärka den kulturella  
utvecklingen i Västra 

Götaland.”
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INLEDNING
Denna regionala kulturplan för Västra Götaland är 
framtagen i enlighet med överenskommelsen med 
staten om Kultursamverkansmodellen, men omfattar 
all regional kulturutveckling i Västra Götaland och 
inte bara de kulturområden som ingår i modellen. 
Den är därför en kompass för att genomföra såväl 
den nationella kulturpolitiken som Västra Göta
landsregionens kulturpolitik. 

Kulturplanen är inte ett dokument som ensamt 
skapar och styr regionens kulturpolitik. Den 
samverkar med visionsdokument, policybeslut, 
strategier och riktlinjer på både regional, nationell 
och internationell nivå. I kulturplanen förekommer 
därför flera olika dokument och begrepp som 
bara beskrivs kortfattat. Till helheten hör också 
de uppdrag som kulturnämnden tilldelat vissa 

verksamheter och som samspelar med kulturplanen. 
Riktlinjerna för vidgat deltagande anger hur alla 
utvecklingsinsatser också ska nå så kallade hori
sontella mål. För full förståelse och helhetssyn kan 
krävas en mer omfattande läsning. För detta hänvisas 
till respektive originaldokument. 

Eftersom kulturplanen gäller i fyra år kan utveck
lingsinsatserna inte vara alltför detaljerade, utan 
uttrycker en målsättning som ska förverkligas genom 
en mängd olika aktiviteter på initiativ av många 
olika aktörer under den kommande fyraårsperioden. 
Kulturnämnden strävar efter att så långt som möjligt 
arbeta evidensbaserat genom att ta till sig och ibland 
initiera forskning inom sitt verksamhetsområde. 
Kulturnämnden beslutar om finansiering och priori
teringar i detaljbudget för varje år.
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KULTURPOLITIK 
OCH STYRANDE 
DOKUMENT

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS 
VISION OCH STRATEGI FÖR TILLVÄXT 
OCH UTVECKLING

Det goda livet är visionen för Västra Götalands 
utveckling på lång sikt1. Den antogs av regionfull
mäktige 2005 och har tagits fram gemensamt 
av Västra Götalandsregionen och kommunerna 
genom de fyra kommunalförbunden Fyrbodal, 
Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg samt 
representanter för högskolor, universitet, närings
livets och arbetsmarknadens organisationer, statliga 
organ med flera. Visionen pekar ut kultur som ett 
av flera fokusområden för ett hållbart samhälle och 
slår fast att ”kulturen har betydelse för den enskildes 
livskvalitet och är viktig för regional utveckling och 
tillväxt”. 

Västra Götaland 2020 (VG2020) är strategin för 
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 – 
2020. Den har tagits fram i dialog med akademi, 
näringsliv, civilsamhälle och kommuner. Liksom 
visionen betonar även strategin att kulturen bidrar 
till att öka regionens attraktivitet. VG2020 berör 
kulturnämndens ansvarsområden inom kulturföre
tagande, utbildning, hållbar utveckling och ett brett 
deltagande. 

VG2020 prioriterar insatser som ska göra Västra 
Götaland till 

• en ledande kunskapsregion
• en region för alla
• en region där vi tar globalt ansvar 
• en region som syns och engagerar

EU:S KULTURAGENDA

Dokumentet En europeisk agenda för kultur i en 
alltmer globaliserad värld beskriver EU:s kultur
politik2. I denna kulturagenda formuleras mål för hur 
samarbete kring och utveckling av kulturfrågorna 
ska ske. Medlemsstaternas krav på subsidiaritet 
(beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt) 
framstår som särskilt starkt när det gäller kultur
området. I artikel 167 – ”kulturparagrafen” – står 
därför samarbete, kulturens mångfald och respekt 
för nationella och regionala, kulturella och språkliga 
särarter i fokus. EU:s insatser ska komplettera de 
nationella. Kulturagendan har tre mål: 

• främja kulturell mångfald och  
inter kulturell dialog

• främja kulturen som en drivkraft för  
kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin 
för tillväxt och sysselsättning

• främja kulturen som ett väsentligt inslag i 
unionens internationella förbindelser
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NATIONELL KULTURPOLITIK

Den regionala kulturplanen ska också förverkliga 
de nationella kulturpolitiska mål som beslutats av 
riksdagen 20093:

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreati
vitet, 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.”

 
Kulturplanen tas fram för att genomföra den 
kulturpolitiska modell – Kultursamverkansmo
dellen – som infördes 2011 mellan stat och regioner 
för att decentralisera den statliga kulturpolitiken. 
Målet med Kultursamverkansmodellen är att 
besluten ska komma närmare invånarna genom att 
regionerna fördelar en del av de nationella medlen 
och samverkar med kommunerna. Kultursam
verkansmodellen gäller följande särskilt utpekade 
områden4:  

• scenkonstområdet (teater, dans, musik)
• museiverksamhet
• biblioteks- och litteraturområdet
• hemslöjdsverksamhet
• enskild arkivverksamhet
• filmfrämjande verksamhet 
• konst- och kulturfrämjande verksamhet

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS 
KULTURPOLITIK

Kulturstrategin En mötesplats i världen beskriver 
Västra Götalands kulturpolitik och kulturens och 
konstens betydelse för både individen och samhälls
utvecklingen5. För att uppnå de nationella, regio
nala och kommunala kulturpolitiska målen med 
invånaren och samverkan i fokus verkar regionen 
utifrån kulturstrategins fem dimensioner: 

• demokratisk öppenhet
• konstnärlig kvalitet
• social relevans
• ekonomisk potential
• regional profilering 

 
Den första dimensionen, demokratisk öppenhet, 
skapar rättvisa förutsättningar för alla att delta i 
kulturlivet som skapare, publik och deltagare. Till
sammans med de tre sist nämnda dimensionerna 
motsvarar den det som oftast benämns kulturpo
litik, vilket förutsätter engagerade och kunniga 
politiker som arbetar med tydliga kulturpolitiska 
mål. Den andra dimensionen, konstnärlig kvalitet, 
motsvarar tillsammans med demokratisk öppenhet 
vad som ofta benämns som konstpolitik som främst 
värnar och skapar förutsättningar för konstens 
egenvärde och konstnärens frihet. I detta samman
hang används begreppet armlängds avstånd för att 
beskriva relationen mellan politiken, konsten och 
konstnären. 

Utifrån dessa dimensioner har regionen tagit fram 
följande strategiområden som kulturnämnden 
förhåller sig till vid alla beslut: 

• vidgat deltagande
• gynna nyskapande
• utveckla kapaciteter
• nyttja tekniken
• öka internationaliseringen
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KULTURPLANEN

En regional kulturplan ska bygga på lokala utveck
lingsinitiativ och behov och ta vara på den kraft 
som kulturaktörer och civila organisationer äger. 
Kommunerna har det grundläggande offentliga 
ansvaret för det lokala kulturlivet. Den regionala 
insatsen ska komplettera och stärka den kommunala 
kulturpolitiken så att balans skapas och synergi
effekter tas tillvara. Kulturplanen har tagits fram i 
samverkan med regionens fyra kommunalförbund 
och vilar på deras respektive genomförandeplaner 
för utvecklingen av VG 2020 samt delregionala 
kulturplaner. Flera kommuner har dessutom tagit 
fram egna kulturplaner som möjliggör för regionens 
kulturplan att spegla kulturutvecklingen i hela Västra 
Götaland. 

KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Kulturplanen berör också andra aspekter av kulturpo
litiken såsom kultur och hälsa, kultur och utbildning, 
kulturella och kreativa näringar, kultur och besöks
näring samt kultur och landskapsutveckling. Dessa 
utvecklingsområden är kommunalt, delregionalt och 
regionalt beslutade och kan inte alltid relateras till den 
nationella kulturpolitiken. 
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KARTA 1

  VERKSAMHETER MED 
  UPPDRAGS BASERAT  
  VERKSAMHETSSTÖD

Bolag och förvaltningar  
som är helägda av Västra  
Götalands  regionen.

1 GöteborgsOperan AB 
-  Göteborgs Symfoniker AB
-  Göteborgs Folkhögskola
-  Kultur i Väst
-  Agnesbergs folkhögskola

2 Regionteater Väst AB 
3 Fristads Folkhögskola
4 Billströmska Folkhögskolan
5 Film Väst AB
6 Vara Folkhögskola
7 Konstenheten
8 Västarvet
9 Grebbestad Folkhögskola
10 Dalslands Folkhögskola

  VERKSAMHETER  
  MED LÅNGSIKTIGA  
  UPPDRAG

1 Göteborg Film Festival
- Röda Sten Konsthall 
-  Folkteatern
-  KulturUngdom
-  TILLT
-  Riksteatern Väst
-  Nätverkstan
-  Kulturakademin Trappan

2 Borås Stadsteater
-  Borås Konstmuseum

3 Textilmuseet
4  Nordiska Akvarellmuseet
5 Innovatum
6  Vara Konserthus
7  Västergötlands museum
8 Skövde konstmuseum
9 Hantverkslaboratoriet  
 och Dacapo
10 Läckö Slott
11 Dalslands konstmuseum
12 Konsthallen Lokstallet
13 Bohusläns museum

VÄSTRA 
GÖTALANDS 
KULTURELLA 
INFRASTRUKTUR
Kulturnämnden ser som en av sina uppgifter att 
skapa en väl utbyggd och genomtänkt kulturell 
infrastruktur som bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter i regionen. Genom att beskriva 
denna infrastruktur belyses hur en stor del av regi
onens kulturella tillgångar är fördelade. Att synlig
göra denna uppbyggnad ger nämnden möjlighet att 
se var i regionen kulturlivet behöver förstärkas – och 
med vad. 

Kulturnämnden ger långsiktiga stöd till institu
tioner, bolag, förvaltningar och egna folkhögskolor. 
Alla har från 2015 fram till och med 2017 nya 
uppdrag vars mål – förutom ansvaret för en konst
arts eller ett kulturområdes utveckling – främst är 
vidgat deltagande, ökad samverkan samt att höja 
Västra Götalands attraktivitet.  
 

Uppdragen och målen är i stor utsträckning base
rade på verksamheternas egna utvecklingsstrategier. 
Alla institutioner har också särskilt ansvar för att ge 
det fria kulturlivet goda möjligheter att verka i regi
onen, att utveckla sitt rättighetsbaserade arbetssätt, 
inte minst med barn och unga, samt att involvera 
civilsamhället i sin verksamhet. Se karta 1. 

Den kulturella infrastrukturen innefattar även 
verksamheter med kulturstrategiskt utvecklingsstöd 
som löper i treårsperioder, samt verksamhetsstöd 
som är betydelsefulla för den kulturpolitiska infra
strukturen. Här återfinns särskilt det fria kulturlivet 
och många civila organisationer. Dessa sinsemellan 
mycket olika aktörer är särskilt betydelsefulla för 
fria kulturskapares möjlighet att utöva sin konst, 
som ett stöd för självorganisering och för kulturens 
geografiska spridning i Västra Götaland. Se karta 2.

Folkbildningens och utbildningens roll som 
kulturarrangörer har en vidare spridning lokalt än 
många andra aktörer. Studieförbunden, folkhög
skolorna och de eftergymnasiala utbildningarna är 
en förutsättning för många kulturaktiviteter.  
Se karta 3.
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KARTA 3

KULTURSTRATEGISKT 
UTVECKLINGSSTÖD

1 3:e Våningen
-  Konstnärernas kollektiv- 
 verkstad i Göteborg
-  Very Special Arts
-  Clandestino Institut
-  Göteborgs kyrkliga   
 stadsmission
-  Folkets bio, filmpedagogerna
-  Föreningen Konstepidemin
-  Atalante
-  Danskompaniet Spinn
-  Doris Film
-  Gothenburg Studios  
 Development

2 Figurteater & Animation,  
 Frölunda kulturhus
3 Angereds Teater
4 Nääs Konsthantverk
5 Ålgården – Konstnärernas  
 Verkstäder och Galleri
6 Litografiska akademin i  
 Tidaholm
7 Skaraborgs konstgrafiska  
 verkstad
8  Nordiska Kammarmusikfören- 
 ingen – Aurora Chamber Music
9 Konstnärernas kollektiv- 
 verkstad i Bohuslän
10 Stiftelsen Gerlesborgsskolan
11 Vitlycke – Centre for  
 Performing Arts
12 Kulturbruket på Dal
13 Föreningen Halmens Hus
14 Not quite
15 Dalslands litteraturförening
16 Share Music Sweden

VERKSAMHETSSTÖD

1 Danscentrum Väst
- Musikcentrum Väst
-  Författarcentrum Väst
-  Stiftelsen Konsthantverkcentrum 
-  Folkets hus och parker
-  Göteborg Artist Center
-  Konstnärscentrum Väst
-  Grafik i Väst
-  Teatercentrum Västra
-  Göteborgs hembygdsförbund
-  Göteborg och Bohusläns  
   hemslöjdsförening
-  Svensk Form Väst

2 Älvsborgs Läns hemslöjdsförbund
3 Västergötlands spelmansförbund
4 Bygdegårdarna
5 Skaraborgs hemslöjdsförbund
6 Västergötlands hembygdsförbund
7 Skaraborgs läns föreningsarkiv
8 NAV Industrihistoria och arbetslivs- 
 museum i Väst
9 Älvsborgs läns föreningsarkiv
10 Bohusläns hembygdsförbund
11 Bohusläns föreningsarkiv
12 Våra Gårdar
13 Dalslands spelmansförbund
14 Dalslands Fornminnes- och  
 Hembygdsförbund 
15 Bohusläns Spelmansförbund

     FOLKHÖGSKOLOR,  
  EGNA

1 Göteborgs folkhögskola
-  Agnesbergs folkhögskola

2 Fristads folkhögskola
3 Billströmska folkhögskolan
4 Vara folkhögskola
5 Dalslands folkhögskola
6 Grebbestads folkhögskola

  FOLKHÖGSKOLOR, 
  RÖRELSEÄGDA

1 Arbetarrörelsens folkhögskola  
 i Göteborg
-  Kvinnofolkhögskolan
-  Wendelsbergs folkhögskola
-  Folkhögskolan i Angered
-  Finska folkhögskolan

2 Helsjöns folkhögskola
3 Arbetarrörelsens folkhögskola  
 i Viskadalen
4 Borås folkhögskola
5 Hjälmareds folkhögskola
6 Nordiska folkhögskolan
7 Hellidens folkhögskola
8 Hjo folkhögskola 
9 Axevalla folkhögskola
10 Ljungskile folkhögskola

  STUDIEFÖRBUND

1 Medborgarskolan Region Väst
-  Folkuniversitetet
-  ABF Göteborg
-  Kulturens Bildningsverksamhet 
-  NBV Väst
-  Ibn Rushd

2 Sensus Västra Sverige
3 Studiefrämjandet i Väst
4 Studieförbundet Bilda Väst
5 ABF Västra Götaland
6 Studieförbundet Vuxenskolan

  EFTERGYMNASIALA  
  UTBILDNINGAR

1 Dômen konstskola 
-  KV konstskola
-  Art College
-  Dansforum
-  Göteborgs konstskola
-  Balettakademien
- Tillskärarakademin

2 Nordisk designskola
3 Skara skolscen
4 Formakademin
5 Gerlesborgsskolan
6 Hantverkcentrum
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DIGITAL INFRASTRUKTUR OCH  
KONST- OCH KULTURUTVECKLING 

Västra Götalandsregionen har i överenskommelse 
med näringsdepartementet antagit en digital 
agenda, IT i människans tjänst – en digital agenda för 
Sverige, som fokuserar på kapacitetsutbyggnad och 
etjänster6. Denna infrastruktur blir allt mer bety
delsefull för både kulturskapande och tillgänglighet 
till kultur. 

Offentligt kulturstöd går främst till digitalisering 
av arkiv och museisamlingar medan agendan mest 
berör distribution. Det återstår att hitta nya former 
för hur tekniken kan användas för att utveckla  

 
 
 
konst och kultur. Den digitala ekonomin växer  
sju gånger snabbare än andra marknader i Europa7. 
Aktuell forskning visar dessutom att det finns 
stora utvecklingsmöjligheter för kulturen inom det 
digitala fältet8. Det faktum att människor idag kan 
vara på samma gång konsumenter och producenter 
(prosumenter) kommer att ha stora effekter på inte 
minst publikutveckling och estetiska lärprocesser. 
Kulturnämnden förhåller sig öppen till kulturaktö
rernas initiativ och vill bidra till att de tar steget från 
distribution till interaktion i linje med kulturnämn
dens strategiområde vidgat deltagande.
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KULTUR-
NÄMNDENS 
ARBETSSÄTT

RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT

I Västra Götalandsregionen pågår arbeten med att 
implementera dels FN:s konvention om barnets 
rättigheter, dels CEMR:s (Council of European 
Municipalities and Regions) deklaration om 
jämställdhet mellan kvinnor och män. För att 
arbetet ska kunna ske samordnat och rättighets och 
kunskapsbaserat har kulturnämnden tagit fram 
riktlinjerna Rätten att delta i kulturlivet som innebär 
att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet samt 
att motverka diskriminering utifrån kön, könsöver
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsned
sättning, sexuell läggning och ålder. Sex insatsom
råden identifieras som särskilt viktiga9:

• att motverka diskriminering – ett maktper-
spektiv 
Öka kunskaperna om invånarnas rättigheter.

• att arbeta för jämställdhetsintegrering – ett 
intersektionellt perspektiv 
Jämlika förutsättningar för kvinnor och män att 
delta i och forma kulturlivet.

• att arbeta för jämlikhet – ett interkulturellt 
perspektiv 
Främja kulturell mångfald och tillämpa ett 
inkluderande invånarperspektiv.

• att arbeta med de nationella minoriteterna – ett 
historiskt perspektiv 
Främja de nationella minoriteternas kultur och 
språk, inklusive det svenska teckenspråket. 

• att arbeta med barn och unga – ett skapande 
perspektiv 
Offentligt finansierade kulturverksamheter har 
ansvar för att främja barn och ungas rättigheter.

• att arbeta med civilsamhället – ett demokrati-
perspektiv 
Öka civilsamhällets tillgång till resurser och 
främja deltagandet.

 
 
 
 
 

NATIONELLA OCH REGIONALA 
ÖVERENSKOMMELSER

Särskilda överenskommelser, där olika aktörer delar 
på ansvaret för gemensamma frågor, är ytterligare 
ett arbetssätt för att stärka kulturpolitiken i regi
onen. Överenskommelserna präglas av att ansvar 
och kompetenser på olika nivåer tillsammans vida
reutvecklar och stärker vissa konst och kulturom
råden. Överenskommelserna löper över tre år och är 
av övergripande art. 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har 
särskilda överenskommelser med: 

• Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen
• Konstnärsnämnden
• Svenska filminstitutet
• Nämnden för Hemslöjdsfrågor
• Riksarkivet och Länsstyrelsen

 
Dessutom har Västra Götalandsregionen en över
enskommelse med den sociala ekonomin10. 

UPPDRAG, KULTURSTRATEGISKA STÖD 
OCH STÖD TILL ORGANISATIONER

Ett grundläggande arbetssätt för att utveckla kultur
politiken i Västra Götaland är att ge långsiktiga 
uppdrag samt kulturstrategiska stöd och stöd till 
organisationer. Alla dessa verksamheter återfinns på 
karta 1, 2 och 3 på sid 89 och bildar tillsammans 
regionens kulturella infrastruktur. 
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METODER FÖR  
SAMHÄLLSUTVECKLING 

Landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen – inrättad 
av Europarådet och som gäller i Sverige från 2011 
– ger stöd för att bättre ta tillvara kvaliteter i land
skapen omkring oss. Konventionen syftar till att ge 
invånarna inflytande och delaktighet över stads och 
landsbygdsplanering med kulturarvet som utgångs
punkt. Kulturnämnden har ett mångårigt samar
bete med såväl andra regioner som civilsamhällets 
företrädare i dessa frågor. Inom ramen för en över
enskommelse med Riksantikvarieämbetet och Läns
styrelsen i Västra Götaland arbetar kulturnämnden 
med landskapskonventionen.

Cultural planning 

Cultural planning är en metod för att synliggöra 
de kulturella resurser som kan vara värdefulla för 
till exempel översiktsplanering, stadsutveckling 
och kulturplansarbete. Det är en internationellt 
tillämpad arbetsmetod för att stärka kommunernas 
självbild och verksamhet genom bland annat ett 
kartläggningsarbete av de kulturella resurser som 
finns i lokalsamhället. Flera kommuner och stads
delar i Västra Götaland arbetar med metoden.

En variant av cultural planning är Attraktiva 
kommuner – några verktyg, en modell för gestaltning 
av offentlig miljö som kommunerna i Fyrbodals 
kommunalförbund har utformat. Det har lett till att 
det nu i varje kommun i Fyrbodal finns en förvalt
ningsövergripande grupp med ansvar för konst i 
offentlig miljö. 

 

Faro-konventionen 

Farokonventionen är Europarådets konvention 
för kulturarvsområdet där kulturarvet kopplas till 
FN:s mänskliga rättigheter och mer specifikt rätten 
att delta i kulturlivet. Kulturarvets betydelse är 
starkt förknippad med jämlikhet mellan människor. 
Konventionen fastslår att ett angrepp på något som 
en person betraktar som sitt kulturarv ska betraktas 
som likvärdigt med att angripa personen.  

Något som gör Farokonventionen intressant är 
att den inte är ett försök att tala om vad som ska 
bevaras. Makten flyttas till invånaren – alla äger 
och har rätt att definiera kulturarvet. Dialog kring 
kulturarvet kan förhindra konflikter – ett skäl till 
att det har en viktig roll när ett demokratiskt och 
hållbart samhälle präglat av mångfald ska formas. 
Dessutom betonas kulturavets ekonomiska poten
tial och möjlighet att vara en resurs för skola och 
forskning. 

Farokonventionen lanserades 2005 och trädde 
i kraft 2011. Riksantikvarieämbetet föreslår nu, 
liksom Västra Götalandsregionen i sitt remissvar, 
den svenska regeringen att ratificera konventionen.

12
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EU:s strukturfonder och sektorsprogram

Den europeiska sammanhållningspolitiken bygger 
på ekonomiskt stöd – strukturfonder – som huvud
sakligen hanteras i varje land. Dessa utjämnings
medel, med syfte att hela Europa ska leva, bygger på 
europeiska, nationella och regionala prioriteringar 
och delas främst in i Europeiska regionala utveck
lingsfonden, Europeiska socialfonden, Lands
bygds och havs/fiskeriprogrammen samt Interreg
programmen. VG2020 utgör ett stöd för hur 
medlen i EU:s strukturfonder ska fördelas. Ett av 
kulturnämndens mål är att en större del av dessa ska 
gå till kulturverksamheter. Dessutom finns sektors
program som hanteras främst från Bryssel. Läs mer 
om hur kulturnämnden arbetar med EUstöd under 
Internationell samverkan från sida 44.

KKN och kultursystem

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett 
samlingsbegrepp för femton olika branscher enligt 
Tillväxtverkets definition. I de branscher som 
samlas inom begreppet kulturella näringar återfinns 
kulturföretag där de konstnärliga målsättningarna 
är överordnade de ekonomiska11. För kulturella och 
kreativa näringar antog kulturnämnden och regi
onutvecklingsnämnden ett gemensamt handlings
program 2014 – 2016. Utgångspunkten för kultur
nämnden är de kulturella näringarnas kärna – det 
konstnärliga verket. De prioriterade arbetsområdena 
kan sammanfattas i utveckling av affärsstödsystem, 
insatser för företagare inom KKN, samverkan 
mellan KKNsektorn och övrigt näringsliv samt 

utveckling av kultursystem, labb och Västra Göta
landsregionens nationella och internationella arbete. 

Kultursystem innebär att enskilda verksamheter 
inom ett geografiskt område tillsammans bildar en 
miljö för att i samverkan utveckla platsens kulturella 
identitet, utbyta kompetenser och därmed stärka 
den ekonomiska potentialen. I dessa kultursystem 
samverkar kulturnämnden och regionutveck
lingsnämnden med kommuner, kommunalför
bund, näringsliv, civilsamhälle, utbildningar och 
kulturaktörer. 

För att kunna utveckla nya kultursystem görs 
först en analys av platsen och aktörernas förutsätt
ningar för framtida samverkan – ett så kallat labb. 
Till skillnad från kultursystem som är långvariga 
genomförs ett labb under en dag på utvalda platser 
med olika aktörer.
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KULTURNÄMNDENS 
STÖDFORMER
För att regionens levande och självständiga kulturliv ska främjas 
och utvecklas erbjuder kulturnämnden flera olika stödformer 
som löpande ses över och utvecklas beroende på behov. Flexibi
liteten innebär goda möjligheter för kulturskapare även utanför 
de stora institutionerna att verka, utvecklas och fortbildas. Västra 
Götalandsregionen arbetar för ett brett kulturliv och konstnärlig 
spets inom alla konstområden. 

För att kvalitetssäkra bedömningarna av vilka som ska få stöd 
använder kulturnämnden i flera fall externa bedömare med 
specifik kunskap inom ett visst konstområde. Även specialister 
vid den regionala förvaltningen Kultur i Väst ger stöd vid 
bedömningar. För att få ytterligare armlängds avstånd mellan 
politiken och utövarna har kulturnämnden valt att låta vissa 
stödformer helt administreras av någon utanför kulturnämnden. 
I beskrivningen av stödformerna nedan anges också hur ansök
ningar bedöms.  

*  betyder att externa bedömare eller jury används 
**  betyder att konsulenter på Kultur i Väst medverkar 
***  betyder att stödformen hanteras utanför kulturnämnden

 
 
 
Kulturnämnden ger långsiktigt stöd till egna verksamheter och 
vissa med annan huvudman: 

• bolag
• egna folkhögskolor
• förvaltningar
• institutioner

 
 
 
Kulturnämnden ger kulturstrategiska utvecklingsstöd för att 
stödja det fria professionella kulturlivet. De är sökbara en gång 
om året och löper på tre år. Stödet ges bland annat till:

• arrangerande och producerande scener
• kollektivverkstäder
• organisationer och nätverk
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Kulturnämnden ger verksamhetsstöd enligt särskilda kriterier till medlemsorganisationer som är betydelsefulla 
för den kulturpolitiska infrastrukturen. Stödet ges bland annat till: 

• centrumbildningar • lokalhållare • hembygdsförbund

 
 
Kulturnämnden ger stöd till organisationer för att stimulera och stödja ideella krafter. Organisationsstödet 
innebär att verksamheterna årsvis får medel i förhållande till exempelvis antalet medlemmar eller antalet 
 aktiviteter. Dessa är sökbara och löper tillsvidare:

• barn- och ungdomsorganisationer
• distriktsidrottsförbund
• eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar
• handikappidrottsförbund

• pensionärsorganisationer
• politiska ungdomsförbund
• rörelseägda folkhögskolor
• studieförbund

 
 
 
Kulturnämnden ger stöd för kortare projekt eller engångsinsatser. Alla stöden är sökbara: 

• arrangörsstöd till barn och unga***
• biografstöd**
• digitaliseringsstöd
• essästöd*, ***
• festivaler
• förprojektering av EU-projekt
• konstvandringar

• kultur och hälsa
• litterärt arrangörsstöd
• läsfrämjandestöd
• stöd till ungas skapande och arrangemang 

(k-peng)***
• utvecklingsprojekt* 
• översättarstöd*, ***

 
 
 
Kulturnämnden ger stöd till enskild konstnärlig verksamhet genom att erbjuda möjlighet att verka i 
 gästateljéer eller residens. Dessutom delar kulturnämnden ut stipendier och priser:

• arbetsstipendium*
• gästateljéer*
• internationellt resestipendium

• internationella konstresidens**
• kulturpris
• kulturstipendium

 
 
 
Kulturnämnden har tagit fram ett webbaserat verktyg, Kreaktor, för invånare och kulturaktörer. I denna 
kunskapsbank samlas resurser, aktörer och utvecklingsprojekt i regionen. En matchningsfunktion gör att 
 verktyget kan användas aktivt för att bygga nätverk och söka samverkan. 
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturnämnden följer kontinuerligt upp resultat och utvärderar effekter av kulturpolitiken i Västra Götaland. 
Syftet är att säkerställa att de medel som kulturnämnden fördelar når önskade resultat och främjar kvalitet och 
utveckling.

PROCESS FÖR UPPFÖLJNING AV 
UPPDRAG

Störst vikt läggs vid de långsiktiga uppdragen som, 
under de tre år ett uppdrag löper, följer en struktu
rerad process för såväl genomförande som uppfölj
ning och utvärdering. I processen ingår regelbundna 
möten mellan uppdragstagaren och kulturnämnden. 
Uppföljning sker årligen och är av både kvantitativ 
och kvalitativ karaktär. Verksamheter som ingår i 
Kultursamverkansmodellen redovisar även statistik 
i Kulturdatabasen, som kvantitativt och kvalitativt 
följer upp modellen åt Kulturrådet. 

ANALYS OCH UTVÄRDERING 

Genom systematisk uppföljning skapas bättre 
förutsättningar för analyser och utvärderingar. 
Kulturnämnden beslutar vid behov att utreda och 
utvärdera specifika konst och kulturområden men 
även verksamheters arbete med tillgänglighet och 
jämställdhet. Intentionen kan vara att utreda hur 
väl verksamheter uppfyller kulturpolitiska mål och 
ge förslag till fortsatt utveckling. 

Kulturpolitikens effekter är svåra att mäta och 
därför är effektutvärderingar ett utvecklingsom
råde. De kan vara både kvalitativa och kvantitativa. 
Västra Götalandsregionen finansierar flera studier 
som använder kvantitativa metoder för att försöka 
beskriva och förklara kulturpolitikens effekter.
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KARTLÄGGA KULTURELLA RESURSER 
FÖR ATT SYNLIGGÖRA KREATIVA 
KRAFTFÄLT

Analysmetoden Kreativa kraftfält gör det möjligt 
att kartlägga kulturella resurser och dess betydelse 
för tillväxt och utveckling inom ett visst geografiskt 
område. I de kreativa kraftfälten visas särskilt gynn
samma samband mellan kultur och tillväxt, och var 
det finns särskilt goda förutsättningar för innovativ 
utveckling av samhället i sin helhet. Analysmetoden 
har sitt ursprung i den forskning som professor 
Pier Luigi Sacco vid IULMuniversitetet i Milano 
bedriver. Västra Götalandsregionen har bidragit till 
att analysmetoden använts i Skaraborg. Under 2015 
kartlade även Göteborgsregionen och Fyrbodal sina 
kulturella resurser på detta sätt. Målet är att hela 
Västra Götaland kartläggs inom några år så att en 
helhetsbild kan skapas.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 
(SROI) – EN METOD FÖR ATT MÄTA 
SOCIALA VÄRDEN

SROI är en metod som används internationellt 
för att mäta sociala värden genom att fokusera på 
vad verksamheter genererar socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt. SROI är en metod som mäter 
effekter snarare än resultat. Västra Götalandsregi
onen har prövat metoden genom pilotprojektet 
”Att mäta sociala värden” som folkhälsokommittén, 
kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden och 
rättighetskommittén gemensamt har genom
fört. Avsikten är att metoden ska prövas på fler 
kulturverksamheter. 

KONTINUERLIGA MÄTNINGAR 
AV KULTURVANOR GENOM 
SOM-INSTITUTET 

Västra Götalandsregionen samarbetar med 
SOMinstitutet (samhälle, opinion, medier) vid 
Göteborgs universitet för att följa utvecklingen ur 
ett invånarperspektiv. SOMundersökningarna ger 
kunskap om invånarnas kulturvanor och möjlighet 
till tvärvetenskapliga analyser över tid på nationell, 
regional och lokal nivå.
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UTVECKLING 
KONST- OCH 
KULTUROMRÅDEN

SCENKONST

I Västra Götaland finns starka scenkonstinstitu
tioner som genom sitt kvalitativa arbete har fått 
uppmärksamhet utanför regionens gränser och inter
nationellt. Fyra musik och fyra teaterinstitutioner, 
inklusive en nutida dansensemble på Göteborgso
peran och landets enda dansensemble för barn och 
unga på Regionteater Väst, bildar tillsammans den 
grundläggande kulturella infrastrukturen för scen
konstområdet i Västra Götaland. Alla har uppdrag 
från kulturnämnden.
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DANS

Danscentrum Väst har 95 anslutna 
yrkesverksamma dansare och 
koreografer i regionen varav 17 
med hemvist utanför Göteborg. 
De fria professionella dansaktö
rernas villkor har utretts på både 
regional och nationell nivå under 
en rad år. Utredningarna visar att 
kostnadskrävande och infrastruk
turellt viktiga förslag ännu inte har 
realiserats. 

Kultur i Väst erbjuder olika former 
av främjande genom sina danskon
sulenter och har bland annat 
utvecklat ett regionalt nätverk för 
communitydans, en metod där en 
dansare eller koreograf leder projekt 
med invånarna på en plats och 
ger dem möjlighet att uttrycka sig 
med dans. Kultur i Väst är också 
regionalt ansvariga för det fristå
ende nationella nätverket Dansnät 
Sverige som bidrar till turnéverk
samhet i regionen. Inom ramen för 
detta ingår också en framtida sats
ning för barn och unga. 

För att stärka dansens ställning 
utanför Göteborgsregionen har 
kulturnämnden, i ett projekt med 
bland andra Göteborg Dans & 
Teater Festival, skapat möjligheter 
för festivalen att verka på fler 
platser än Göteborg. 

Regionen saknar högre utbildning 
för nutida dans och danspeda
gogik, undantaget musikaldansen 
som har en stark ställning. Kultur
nämnden avser att skapa bättre 
förutsättningar för professionell 
dans och diskutera möjligheter för 
en danspedagogutbildning med 
Göteborgs universitet.

För att utveckla Västra Götaland 
till en vital och nyskapande dansre
gion behöver arbetstillfällen,  

 
 
fortbildningar och internationella 
relationer erbjudas. Kulturaka
demin Trappan kommer att ta 
större ansvar för kompetensut
veckling för dansare. Möjlighe
terna att etablera en gemensam 
produktionsmiljö för koreografer 
och dansare diskuteras med Göte
borgs stad. Förutom Regionteater 
Västs insatser för dansen i Borås 
och Uddevalla kan även andra 
kommuner i regionen bli aktuella 
för både produktion och som 
scener för gästspel. 

I och med kulturnämndens 
överenskommelse med Konst
närsnämnden kommer residens
verksamheten att stärkas. Genom 
ett utökat professionellt utbud i 
flera olika former och genrer ges 
underlag för en större publik. Det 
är även viktigt att ytterligare stärka 
barns och ungas möjligheter att 
uppleva och skapa dans.

 

UTVECKLINGSINSATSER

• skapa förutsättningar för 
ett nationellt dansnätverk 
för barn och unga inom 
ramen för Dansnät Sverige

• ge koreografer, dansare 
och pedagoger ökade 
möjligheter till fortbildning

• komplettera de treåriga 
yrkesutbildningarna i 
nutida dans med ett fjärde 
övergångsår

• skapa en samlad produk-
tionsmiljö för dansens 
aktörer i samarbete med 
Göteborgs stad 

• skapa nya scener för 
produktion och gästspel på 
minst tre platser i regionen

19

U
TV

EC
K

LI
N

G
 K

O
N

ST
-  

O
C

H
 K

U
LT

U
RO

M
RÅ

D
EN



TEATER 

I Västra Götalands teaterlandskap finns 24 fria 
professionella teatergrupper anslutna till Teater
centrum väst och fyra institutioner vilka har sina 
geografiska hemvister i Borås, Göteborg och 
Uddevalla.

Institutionernas turnerande verksamhet är sporadisk 
och omfattar mindre produktioner och enstaka gäst
spel, men när det gäller teater för barn och unga är 
Västra Götalandsregionen bättre tillgodosedd. Regi
onteater Väst har som huvuduppgift att spela för 
alla barn och unga i regionen. Därutöver gav de fria 
teatergrupperna föreställningar för barn och unga i 
44 av regionens 49 kommuner 2014.

I de utvecklingsstrategier som teaterinstitutionerna 
formulerat finns en tydlig vilja att dels vidga delta
gandet och angå fler av Västra Götalands invånare 
genom repertoarval, nya arbetssätt och nya samver
kansparter, dels att utveckla den konstnärliga kvali
teten genom ny dramatik, kompetensutveckling och 
internationella kontakter. 

För att öka de fria gruppernas spelmöjligheter ska 
Regionteater Västs roll som kunskaps och resur
scentrum utvecklas och Riksteatern Väst stärka sin 
förmedling till arrangerande föreningar.  

 
 
Regionteater Väst ger de fria aktörerna kunskap om 
kommunernas lokaler, ekonomi och kontaktper
soner samt i möjligaste mån även materiellt stöd i 
form av teknik och rekvisita. Riksteatern Väst hjälper 
till med turnéläggning.

Genom ett nytt långsiktigt uppdrag till Kulturaka
demin Trappan kommer en bredare kompetensför
sörjning att vara tillgänglig för både institutioner 
och fria teatergrupper. För att ytterligare stärka den 
kvalitativa utvecklingen kommer internationellt 
samarbete att vara centralt, bland annat genom resi
densverksamhet i samverkan med kommunerna. 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER 

• öka möjligheterna för fria scenkonstnärer att 
turnera

• skapa långsiktiga hållbara arrangörsnätverk 
med särskild inriktning mot barn och unga

• inrätta teaterresidens för att utveckla kvaliteten 
och föra teatern närmare invånarna
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MUSIK 

Västra Götalandsregionen äger två internationellt 
erkända musikinstitutioner – Göteborgsoperan 
(GO) och Göteborgs symfoniker (GSO) – som 
utöver sina huvudscener i Göteborg har ”andra
scener” i regionen, GO i Skövde och GSO i Vara. 
Dessutom spelar Vara konserthus en nationell roll 
med sin breda residensverksamhet. 

Musikcentrum Väst (MCV) är en medlemsorgani
sation och artistförmedling för cirka 700 professio
nellt verksamma musiker i regionen. Genom olika 
projekt skapar MCV speltillfällen och samarbeten 
för sina medlemmar. 

Musiklivets aktörer i regionen präglas av en stark 
vilja att öka den konstnärliga kvaliteten och att angå 
fler invånare. Det kvalitativa utvecklingsarbetet 
består bland annat av att arbeta med nyskriven 
musik, engagera framstående musiker och dirigenter 
och driva olika residensverksamheter. För att vidga 
deltagandet samarbetar flera med lokala körer och 
barn och ungdomsgrupper. 

Musikverksamheter med långsiktiga uppdrag har 
ett särskilt ansvar att samverka med skolorna. Det 
kan innebära insatser och projekt för att öka alla 
barns möjligheter att uppleva och utöva musik. El 
Sistemas verksamhet expanderar kraftfullt och flera 
kommuner i regionen samverkar med GSO om 
denna utbildningsform. Ett nationellt nätverk håller 
också på att växa fram. 

Digitaliseringen krymper avstånden i världen och 
gör musiken till en del av ett globalt nätverk. Med 
en väl utbyggd digital infrastruktur ökar möjlighe
terna för digital distribution av såväl konserter som 
operaföreställningar, en utveckling som inte minst 
GSO bidrar till. En utmaning är att detta också ska 
leda till större interaktivitet.

Kultur i Väst är en viktig aktör för att främja Västra 
Götalands musikliv och har beslutat att pröva nya 
metoder för att sprida musik till hela regionen. Barn 
och unga, jämställdhet och mångfald, samverkan 
med olika aktörer, upplevelser såväl som eget 
skapande, projekt och internationella kontakter ska 
lyftas fram. 
 

 
 
Kulturnämnden har beslutat att stärka körlivet 
för Västra Götalands uppskattningsvis 100 000 
körsångare. Kultur i Väst har uppdraget att starta 
ett Körcentrum Väst som ska vara ett kompe
tenscentrum för att utveckla alla delar och nivåer av 
körlivet samt verka för ett vidgat deltagande.  
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• stödja och utveckla digitaliseringen för en 
ökad interaktivitet

• öka det fria musiklivets och institutionernas 
rörlighet i hela Västra Götaland

• vidga deltagandet för barn och unga

• stödja ett vitalt körliv med bredd och spets
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FILM

Västra Götalandsregionen var tidigt 
ute med att skapa en infrastruktur 
på filmområdet och idag är det regi
onala bolaget Film Väst den största 
samproducenten av svensk långfilm 
och tvdrama i Sverige. Den stora 
volymen filmproduktioner har 
skapat en god arbetsmarknad för 
filmarbetare i alla led. Detta gör 
filmen till en av de starkaste kultur
näringarna i Västra Götaland. 

I det regionala uppdraget till Film 
Väst ingår att stärka positionen på 
filmområdet genom att utveckla 
och underhålla en infrastruktur 
för film i Västra Götaland och 
göra Film Väst till en av Europas 
tre mest framgångsrika samprodu
center av långfilm. Bolaget ska även 
stärka sin produktion av kvalitets
film för barn och unga, och en rad 
satsningar görs på unga talanger 
och på filmarbetare som identifierar 
sig som kvinnor.

Med en förstärkt regionalisering 
finns Göteborg Film Festivals 
utbud på ett flertal platser i Västra 
Götaland. Det gör filmfestivalen 
till ett av regionens mest publika 
evenemang, och det är härifrån 
stora delar av nordisk film hittar 
ut i världen genom mötesplatsen 
Nordic Film Market. Med hjälp 
av medel från kulturnämnden har 
festivalen kunnat satsa på Lilla 
Filmfestivalen och därmed stärka 
regionens visning av film för barn 
och unga.

Samtidigt arbetar väsentliga delar 
av den ideella sektorn med filmkul
turell verksamhet. I stort sett alla 
kommuner i Västra Götaland har 
minst en förening som arbetar med 
att bedriva biografverksamhet eller 
att visa kvalitetsfilm.  
 
 

 
 
Alla kommuner utom fyra har 
minst en digitaliserad biograf som 
ingår i ett regionalt nätverk för 
filmkulturell verksamhet. Under 
kulturplansperioden ska biograferna 
stärkas som mötesplatser genom att 
kommunerna får stöd att samman
ställa ett angeläget och spännande 
innehåll kring filmvisningarna i 
samarbete med filmkuratorsutbild
ningen vid Akademin Valand.

Kultur i Väst arbetar med att främja 
ungas filmskapande och möte 
med film i skolan samt arrangörs 
och kompetensutveckling för 
biografägarna.

I takt med att medieutbudet ökar 
blir det allt viktigare att kunna 
bedöma och kritiskt granska text 
och bild. Det handlar inte längre 
om att ha tillgång till media, utan 
att kunna sålla och värdera sina 
intryck i en ständigt växande visuell 
kultur. Kunskapsgapet mellan dem 
som behärskar detta och de som 
inte gör det ökar. Västra Götaland 
har i flera år fokuserat på frågor om 
medie och informationskunnighet 
(MIK) kopplat till UNESCO:s 
insatser inom området, och driver 
just nu projektet Film och folkbild
ning tillsammans med ett flertal 
folkhögskolor i Västra Götaland. 
  

UTVECKLINGSINSATSER

• öka produktion och visning 
av film för barn och unga

• utveckla filmverksam-
heten på de digitaliserade 
biograferna

• öka särskilt de unga 
invånarnas medie- och 
informationskunnighet
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SAMTIDA KONST

I Västra Götaland finns nio konstinstitutioner med 
regionala uppdrag – tre i Göteborg och en vardera 
i Borås, Mellerud, Skövde, Strömstad, Skärhamn 
(Tjörn) och Uddevalla. De lokala förutsättningarna 
för att skapa och utveckla en konstpublik varierar 
och att vidga deltagandet är en utmaning. 

Kulturnämnden ska öka tillgängligheten till samtida 
konst genom att institutionerna ges förutsättningar 
att utveckla verksamhet utanför museernas väggar, 
tillämpa ny teknik – exempelvis webbmuseer – och 
estetiska lärprocesser. Samarbetet mellan institu
tionerna och det självorganiserade konstlivet ska 
stärkas.

Det regionala stödet till kollektivverkstäder 
möjliggör produktion och visning av samtida konst 
i hela Västra Götaland. Stödet och dialogen med de 
kommuner där verkstäderna finns har intensifierats 
under 2015 för att stärka kollektivverkstäderna och 
marknadsföra platserna som besöksmål. Kollektiv
verkstäderna bedriver också en omfattande kurs
verksamhet och fortbildning inom olika konstarter 
och offentlig gestaltning – en verksamhet som ska 
utvecklas i samarbete med värdkommunerna.

I Borås arrangeras två biennaler som båda fokuserar 
på konst i det offentliga rummet – Borås Interna
tionella Skulpturbiennal och street artbiennalen 
No Limit – och i Alingsås ljuskonstfestivalen Lights 
In Alingsås. Skulpturbiennalen har potential att bli 
ytterligare en festival att knyta till arbetet med att 
regionalisera internationellt intressanta festivaler i 
Västra Götaland.  

 
 
Borås konstmuseum har en av landets främsta 
samlingar av videokonst, och satsar på att bygga 
upp en residensverksamhet riktad till professionella 
bildkonstnärer och filmskapare som arbetar med 
video. Residens för videokonst bör utvecklas i hela 
Västra Götaland för att stärka regionens position 
som nationell resurs för videokonst och rörlig bild. 

För att göra Västra Götaland till en attraktiv 
produktionsplats för samtida konst ersätter kultur
nämnden institutioner så att de kan följa MUavtalet,  
delar ut arbetsstipendier och investerar i internatio
nella residens.  
 
 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• lägga särskilt fokus på att utveckla webbmu-
seer, i samarbete med konstinstitutionerna

• stärka kollektivverkstädernas möjligheter att 
driva kompetensutveckling

• verka för att Borås Internationella Skulpturbi-
ennal blir en del av regionaliseringen av inter-
nationella festivaler i Västra Götaland

• inrätta attraktiva, internationella produktions-
residens i samverkan med Konstnärsnämnden
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ARKITEKTUR,  
FORM OCH DESIGN

Det finns en rad miljöer och aktörer med anknyt
ning till form och design; Rörstrand i Lidköping, 
möbelriket i Tibro, textil i Sjuhärad, halmslöjd i 
Dalsland och nätverket Folk och form som samar
betar med ett trettiotal aktörer – bland annat 
kollektivverkstäder, centrumbildningar och främ
jare. Kultur i Väst bidrar dessutom med en särskild 
arkitekturkonsulent för barn och unga. Högskolan 
för design och konsthantverk har en stark ställning 
nationellt och samverkar med många aktörer inom 
området. 

Textilmuseet i Borås positionerar sig för att bli 
Nordens ledande arena för textil med inriktning på 
mode, design, konst, industri, kunskapsproduktion 
och innovativ textil.  
 
Museet ingår tillsammans med Högskolan i Borås 
och näringslivet i Sjuhärad i Textile Fashion Center, 
ett betydelsefullt form och designcentrum och en 
nationell nod för textil. För att ytterligare utveckla 
området ska ett vävcentrum skapas där textila 
aktörer i civilsamhället knyts an till befintliga 
verksamheter.

Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, 
processer, budskap och miljöer. Kultur och miljö
nämnderna arbetar tillsammans med att stärka 
processerna för hållbar design genom att stödja 
kontakter mellan nyutexaminerade designers och  
 

 
 
 
producenter samt att utveckla cirkulära flöden för  
redesign, bland annat i samarbete med Tibro och 
Sjuhärad. En av de viktigaste utmaningarna för att 
stärka design som näring är att koppla ihop designer 
med producenter, ett arbete som ska utvecklas och 
stärkas.

Ett nytt regionalt forum för arkitekter, konstnärer, 
kommuner och bransch – Västsvensk byggkonst 
2.0 – skulle kunna inta en viktig roll för en kraft
samling på arkitektur och designområdet. Det 
kan lägga grunden till ett hållbart och estetiskt 
byggande genom att återuppta ett långsiktigt arbete 
med information och rådgivning. Alla aktörer ska 
veta hur de kan arbeta efter enprocentregeln, ha en 
upparbetad struktur för hantering av gestaltnings
uppdrag tidigt i planprocessen och hur regional 
expertkompetens kan användas.

Intresset för området arkitektur, form och design 
ökar och har 2015 varit föremål för två statliga 
utredningar; Gestaltad livsmiljö, som gett förslag på 
hur en ny politik för arkitektur, form och design kan 
se ut och Översyn av den statliga museipolitiken med 
mål att anpassa museipolitiken till rådande samhälls
förändringar. Med Röhsska museet som nav, och 
medlemsorganisationen Konsthantverkscentrum Väst 
som pådrivande i den breda dialog som pågår, finns 
förutsättningar att utveckla ett centrum med ansvar 
för att samla, visa och vara en proaktiv mötesplats. 
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UTVECKLINGSINSATSER

• utveckla ett regionalt nätverk för arkitektur, form och design

• utveckla Vävcenter Sjuhärad med Textilmuseet och övriga textila aktörer i området

• inrätta ett regionalt forum – Västsvensk byggkonst 2.0

• bevaka möjligheterna att etablera ett regionalt arkitektur- och designcentrum med ett nationellt uppdrag 
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HEMSLÖJD 

Hemslöjd är mer än kulturarv och tradition. Det är 
en mångfald av nya uttryck, arbetssätt, hybrider och 
nätverk. De tre ideella länshemslöjdsföreningarna i 
regionen har cirka 3 000 medlemmar. Organisatio
nerna i det civila samhället är många. 

I Västra Götaland sker en livaktig utveckling av 
hemslöjden. Nya influenser, begrepp och rörelser 
berikar området: till exempel craftivism – en rörelse 
där politisk aktivism manifesteras genom handar
bete, makerrörelsen med högteknologiska inslag 
i hantverksproduktion, gerillaslöjd, kravallslöjd, 
queerslöjd med mera. 

Kulturnämnden och Nämnden för hemslöjdsfrågor 
har undertecknat en treårig överenskommelse för 
att gemensamt stärka området som kulturarv och 
näring samt utifrån estetiska och sociala perspektiv 
såsom integration, vidgat deltagande och mångfald. 
Ett strategiskt samarbete med Göteborgs universitet 
och Nämnden för hemslöjdsfrågor i forsknings och 
utvecklingsfrågor ska utvecklas.  
 
Parallellt kommer regionens samarbete med civil
samhället, privata aktörer och kommuner att 
utökas. 

Hemslöjd är ett område som ligger nära näringslivet 
och lämpar sig väl för att skapa möten, dialog och 
utbyten mellan människor med olika kultur och 
bakgrund. Kulturnämnden har inlett en dialog med 
kollektivverkstäderna i Västra Götaland och Västarvet 
om möjligheten att ställa resurser till förfogande 
för att särskilt personer med utländsk bakgrund ska 
kunna utveckla sina hantverkskunskaper.  
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• leda ett nationellt förnyelse- och utveck-
lingsarbete i samverkan med Nämnden för 
hemslöjdsfrågor

• utveckla nya former och metoder för att 
stödja utvecklingen av slöjdnäringar regionalt

26

U
TV

EC
K

LI
N

G
 K

O
N

ST
-  

O
C

H
 K

U
LT

U
RO

M
RÅ

D
EN



LITTERATUR

Litteraturområdet genomgår en omvälvning på flera 
plan. Läsförståelsen bland unga sjunker. Många 
författare har sett sin försäljning minska samtidigt 
som digitaliseringen innebär nya möjligheter till 
både produktion och distribution. Allt fler förfat
tarskap grundläggs idag genom egenutgivning och 
eböcker. 

För perioden 2013 – 2015 beslutade kultur
nämnden om en handlingsplan för att stärka littera
turens roll i regionen. Planen resulterade i flera nya 
stöd för författare och översättare, förlag, litterära 
arrangörer, bibliotek och läsfrämjande. Under 2016 
– 2019 ska dessa satsningar etableras, utvecklas och 
utvärderas. Se Kulturnämndens stödformer sid 14.

Strömstads kommun har uppdraget att bygga 
upp en litterär residensverksamhet för författare 
och översättare med satelliter i Alingsås, Partille 
och Åmål. Litteraturhusen i Göteborg och Åmål, 
Bokmässan i Göteborg och Författarcentrum Väst 
är viktiga samverkansparter. 

Yttrandefriheten utmanas ständigt och många 
författare och konstnärer utsätts för anonyma hot 
och näthat. 2014 blev Västra Götalandsregionen en 
fristadsregion inom ramen för ICORN (The Inter
national Cities of Refuge Network) för att kunna 
ta emot yrkesverksamma konstnärer som utsätts 
för diskriminering och förföljelser. Kommuner får 
därigenom regionalt stöd för att etablera sig som 
fristadskommuner. Denna verksamhet kommer att 
ha nära samarbete med residensverksamheten. 
 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• stödja, följa upp och utvärdera de nya  
litterära satsningarna

• vidareutveckla residensverksamheten med 
särskild tonvikt på organisation, samverkans-
former och profilering av satelliterna

• stödja lokala fristadskommuner 

BIBLIOTEK

Bibliotek är de kulturinstitutioner som finns i 
regionens samtliga kommuner och ofta utgör den 
enskilt största budgetposten i den kommunala 
kulturbudgeten. Bibliotekens traditionella roll att 
gratis tillhandahålla böcker och medier och att 
vara den självklara platsen för att inhämta infor
mation, utmanas idag av den digitala tekniken och 
människors ändrade livsmönster. Som lagstadgad 
och central kulturinstitution i varje kommun 
är det en utmaning att förbli angelägen för nya 
målgrupper som en plats för information, möten 
och kulturupplevelser. 

Kulturnämnden ska genom Kultur i Väst erbjuda 
stöd, fortbildning och inspiration för de lokala 
bibliotekens utvecklingsarbete, och utifrån bibli
otekens lokala förutsättningar inspirera till nya 
samverkansformer med föreningsliv, folkbildning, 
utbildningsaktörer och kulturverksamheter. Kultur 
i Väst ska fortsatt utveckla metoder för läsfrämjande 
riktat till barn och unga.

Bibliotopia med syfte att diskutera bibliotekens 
framtida möjligheter och utmaningar är namnet på 
en årlig konferens som Västra Götalandsregionen 
har stöttat. Denna konferens ska fortsatt arrangeras 
årligen.

En ny regional biblioteksplan ligger till grund för de 
regionala satsningarna på folkbiblioteken från och 
med 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• inspirera till nya och innovativa idéer för  
biblioteken som mötesplatser och för läsfräm-
jande för barn och unga

• vidareutveckla konferensen Bibliotopia 

• utveckla verksamheten enligt en ny regional 
biblioteksplan
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NATUR- OCH KULTURARV

Unesco definierar kulturarv som det materiella 
(rörligt och fast, på land och under vatten) och 
immateriella (scenkonst, ritualer, muntligt berät
tande) arvet. Kulturarvets institutioner och aktörer 
är traditionellt arkiv, bibliotek, museer och fören
ingar men även offentliga institutioner, myndig
heter och många av civilsamhällets organisationer 
ingår. 

Naturarv är stora orörda områden eller formationer 
i naturen men definitionen glider över till att 
omfatta även natur påverkad av mänskliga aktivi
teter. För förståelsen av vårt samhälle och kultur
landskapen är det nödvändigt att stärka natur och 
kulturarvsbegreppet som en enhet.

Europarådet har tagit fram två konventioner, land
skaps och farokonventionerna, som används som 
metoder i kulturarvsarbetet. Läs mer under Metoder 
för samhällsutveckling på sid 12. EU i sin tur knyter 
an till konventionernas demokratiska metoder och 
betonar kulturarvets potential för landsbygdsut
veckling avseende ekonomi och social hållbarhet. 
Västarvet och Innovatum är centrala aktörer som 
börjat använda dessa förhållningssätt och metoder 
på den regionala nivån.  
 
Huvuddelen av natur och kulturarvsverksamheten 
i Västra Götaland arrangeras av eller med  

 
 
civilsamhällets organisationer. Kulturarvet och 
kulturmiljön är ett självklart sätt att arbeta med 
delaktighet. Med sitt breda kontaktnät av arbets
livsmuseer som direkt involverar invånarna är 
Innovatum en central aktör inom detta område. 
Industrimuseum Västra Götaland ska utvecklas till 
att bli en större samverkansplattform med regio
nala, kommunala och civila aktörer samlade kring 
industrisamhällets kulturarv. Särskild vikt läggs vid 
att arbeta med unga invånares framtidsbilder i olika 
delar av regionen och låta dessa speglas mot Västra 
Götalands historia.

Ett landskapsobservatorium med förebilder från 
övriga Europa är under utveckling i Västra Göta
land. Ett sådant är tänkt att samla och utbyta 
information samt öka medvetenheten om landska
pets roll i samhällsutvecklingen. Arbetet är nära 
relaterat till landsbygdsutveckling och stadsförnyelse 
i samverkan med forskningsplattformen Mistra 
Urban Futures. 

Kulturarvsinstitutioner är verksamheter med lång 
erfarenhet av besöksmålsutveckling som bidrar till 
Västra Götalands attraktivitet. Världsarvet i Tanum 
och Läckö Slott utgör modellexempel för kvali
tetsutveckling av kulturmiljö och kulturarv som 
besöksmål. Ett nytt samarbete med Turistrådet Väst
sverige ska utveckla fler besöksmål på samma sätt i 
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Västra Götaland. För detta tillämpas en modell för 
kvalitetsutveckling av kulturturism inom ramen för 
det fleråriga EUprojektet Charts. Kvalitetsutveck
ling skiljer sig från kvalitetssäkring genom att vara 
en långsiktig utvecklingsprocess med brett delta
gande istället för enbart säkerställande av särskilt 
uppsatta kriterier. Modellen prövas i Västra Göta
land och andra regioner i Europa, exempelvis Wales 
i Storbritannien och Veneto i Italien.

Hantverkslaboratoriet, som är knutet till Göteborgs 
universitet, är ett nationellt centrum för kultur
miljöns hantverk och utgör ett stöd för utveckling 
av hantverksfrågor relaterade till näringslivs och 
platsutveckling.

Det digitaliserade kulturarvet är i nuläget endast 
i begränsad omfattning tillgängligt för invånarna. 
Konferensen Digikult – digitalt kulturarv i prak-
tiken är ett forum för kompetensutveckling och 
samtal. Digikult ska utvecklas till att bli en konfe
rens med nordisk räckvidd. 

Det förändrade klimatet har stor inverkan på 
kulturarvet och vår miljö. Stigande hav och över
svämningar men även förändringar med mindre 
dramatiska förlopp kommer att påverka bebyggelse 
och andra historiska lämningar under lång tid. 

Inom ramen för ett EUsamarbete har metoder 
utvecklats för att motverka och förebygga de nega
tiva effekterna. Västarvet tar tillsammans med Läns
styrelsen i Västra Götalands län fram ett planering
sunderlag för hantering av klimatets påverkan på 
kulturarvet i Västsverige. Arbetet sker i samverkan 
med Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen i 
Hallands län. Underlaget blir en del av Västra Göta
lands läns klimatanpassningsplan. 

UTVECKLINGSINSATSER

• utveckla Industrimuseum Västra Götalands 
arbete med barn och unga

• utveckla kvaliteten för besöksmålen enligt 
Charts-modellen

• stärka Hantverkslaboratoriet som ett natio-
nellt centrum för hantverk och immateriellt 
kulturarv

• utveckla Digikult till en nordisk samlingspunkt 
för kompetensutveckling om nya metoder för 
att sprida kulturarvet

• ta fram ett planeringsunderlag för hante-
ring av klimatförändringarnas påverkan på 
kulturarvet
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ARKIV

Arkiven har som uppgift att bevara en allsidig, 
autentisk och relevant dokumentation av samhälls
utvecklingen och har stor betydelse för demokrati, 
öppenhet och kunskapsutveckling i samhället. 
Kulturnämnden ansvarar för föreningsarkiven som 
är självständiga ideella organisationer och en viktig 
del av vårt kulturarv. 

I Västra Götalandsregionen finns tre regionala 
föreningsarkiv som samfinansieras av kommunerna 
i respektive delregion. Det regionala ansvaret för 
finansieringen kommer under kulturplansperioden 
att återigen vila på kulturnämnden och ska därför 
utredas.

Kulturnämndens arbete med de enskilda arkiven 
fokuserar på deras möjlighet att göra föreningsma
terial tillgängligt både digitalt och i utställnings
sammanhang. Idag har föreningsarkiven svårt att 
samspela med och vara relevanta för nya slag av 
föreningar, nätverk och aktionsgrupper som inte är 
organiserade på traditionellt sätt. Kultur i Väst och  
 

 
 
Västarvet har i uppdrag att arbeta för samverkan 
mellan arkiv, bibliotek och museer i syfte att 
utveckla regionens arbete med minnesinstitutio
nerna och samlingarna.

Kulturnämnden och Riksarkivet, som är den 
myndighet som har ansvar för den statliga arkiv
verksamheten, samt Länsstyrelsen har slutit en 
 överenskommelse om utvecklingssamverkan. 

UTVECKLINGSINSATSER  

• göra en översyn av föreningsarkivens 
ekonomiska situation i samverkan med 
kommunerna

• stödja föreningsarkiven i att utveckla metoder 
för att nå nya grupper, särskilt barn och unga

• arbeta enligt samarbetsöverenskommelsen 
med Riksarkivet och Länsstyrelsen
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UTVECKLING 
KULTUR OCH 
SAMHÄLLE

UTVECKLING OCH SAMVERKAN MED 
KOMMUNERNA

Kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och 
Boråsregionen/Sjuhärad samt Göteborgsregionens 
kulturchefsnätverk har lämnat sina inspel till kultur
planen. I deras svar framstår tydligt fyra områden 
som ska prioriteras under kulturplansperioden:  

• barn och unga

• besöksnäring

• platsutveckling

• arenor och nätverk

 
Därutöver har Västra Götalandsregionen beslutat om 
en samverkansplattform för interkulturell dialog som 
omfattar region, kommuner och akademi samt en 
särskild insats för kultur och hälsa.
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Barn och unga

Barn och unga är en av regionfullmäktige prioriterad målgrupp för 
kulturnämndens insatser. Samtliga kulturinstitutioner har i sina 
uppdrag att särskilt arbeta för barns och ungas möjligheter att ta 
del av kulturupplevelser och skapande verksamheter. Kultur i Väst, 
Västarvet och Kulturungdom har alla särskilda uppdrag för att 
stödja kultur i skolan och ungas kulturskapande på fritiden. Se också 
kapitlet Utveckling konst- och kulturområden under respektive område. 

Det är dock långt ifrån alla barn som har tillgång till kultur. För 
kommunerna är kulturskolorna en central resurs. Västra Götalandsre
gionen ska i samverkan med kommunerna verka för att alla barn och 
unga får lika möjligheter att utveckla sitt kulturskapande. 

Flera kommuner arbetar tillsammans med Kulturungdom och Rädda 
Barnen i projektet Kulturplaneterna. Kulturplaneter kan se olika ut 
men den minsta gemensamma nämnaren är gratis kreativ verksamhet 
för barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet. I projektet 
uppmuntras barnets eget skapande med hjälp av kompetenta 
mentorer. 

Kompetensväxling för unga är ett område med outnyttjad potential. 
Genom utbyggd samverkan mellan kommuner och civilsamhälle, 
besöksnäring och eftergymnasial utbildning erbjuds ungdomar ferie
jobb och praktikplatser inom kulturarvsområdet. Dessa ska i första 
hand erbjudas ungdomar under utbildning och ungdomar med annat 
modersmål än svenska. 

I Västra Götaland pågår en påbyggnadsutbildning för personal på 
fritidsgårdar med syfte att utveckla fritidsgården i riktning mot 
projektkontor, där unga kan genomföra egna projektidéer. KEKS 
ansvarar för utbildningen som sker i samarbete med högskolor och 
folkhögskolor. Kommunerna kommer att utvärdera denna insats 
och i samverkan med kulturnämnden ta beslut om en eventuell 
fortsättning. 

Kulturnämnden kommer också att vara en aktiv samarbetspart i 
den nationella satsningen på vissa bostadsområden och verka för 
en jämnare och mer rättvis tillgång till kommunala musik och 
kulturskolor.  
 

UTVECKLINGSINSATSER

• samverka med kommunerna om kulturskolornas utveckling 

• utveckla insatserna för kompetensväxling för barn och unga

• samverka nationellt om tillgång till kultur för barn och unga  
i vissa bostadsområden
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Besöksnäring

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden 
samarbetar med Turistrådet Västsverige för att stärka 
Västra Götaland som destination på kulturområdet. 
Det handlar bland annat om att lyfta fram kultur
verksamheter och att stärka kursutbudet som rese
anledning till regionen. 

Kulturvandringar röner stort intresse och har stor 
potential inom kulturturism. Här finns möjligheter 
att ansluta till Europas historiska vandringar. En 
särskild del inom detta område är Västra Götalands 
pilgrimsleder som är certifierade av Europarådet 
som en så kallad cultural route med anknytning 
till de skandinaviska St Olovsvägarna med Trond
heim som mål. Verksamheten kring pilgrimsled
erna kommer från och med 2016 få en tydligare 
övergripande organisation för att möta interna
tionella, nationella, regionala och lokala behov. 
Västarvet kommer från och med 2016 att ansvara 
för att samordna civilorganisationer, företag och 
kommuner.  
 

UTVECKLINGSINSATSER

• utveckla samarbetet med Turistrådet 
Västsverige

• utveckla kulturvandringarna i Västra Götaland

• samordna arbetet med Västra Götalands 
pilgrimsleder 

Platsutveckling

Kulturnämnden verkar för att kulturen ska inte
greras bättre i de kommunala planprocesserna. 
Cultural planning och landskapskonventionen kan 
då med fördel användas. Se Metoder för samhällsut-
veckling i kapitlet Kulturnämndens arbetssätt på sid 
12. Kulturen ska vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och en självklar del av samhällsplane
ringen. Det innebär samverkan med andra politik
områden på ett tidigt stadium.  
 
I samarbete med Riksantikvarieämbetet och läns
styrelsen har Västarvet tillsammans med kommu
nerna genomfört Arena 49 åren 2013 och 2015. 
Arena 49 är närmast att likna vid en mässa där olika 
intressenter möts för att utbyta information och 
kontakter. Den ska utvecklas till att bli Västra Göta
lands gemensamma plats för att lyfta fram natur 
och kulturmiljöns roll i samhällsutvecklingen.  
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• erbjuda ett kunskapslyft för alla kommu-
nala politiker och tjänstemän om kultu-
rens potential i kommunal utveckling och 
samhällsplanering 

• utveckla Arena 49 som en mötesplats för 
kommunernas utveckling av natur- och 
kulturarv
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Arenor och nätverk

Fria professionella kulturskapare, unga aktörer, civilsamhälle och kommuner efterlyser nya mötesplatser för 
att skapa, utvecklas och mötas. Det finns många möjliga mötesplatser i lokalsamhället men samordning och 
utveckling saknas. Nya nätverk, fysiska och virtuella, behöver utvecklas för att de fria kulturskaparna ska 
kunna verka och möta människor i hela Västra Götaland. 

UTVECKLINGSINSATS

• samordna och stödja kommunernas insatser för nya arenor och nätverk

Samverkansplattform för interkulturell dialog

Interkulturell dialog är en metod för att motverka diskriminering av minoriteter, etnocentrism och rasism, och 
för att uppnå jämlikhet och social sammanhållning. Utgångspunkten är interkulturalitet – gränsöverskridande 
kulturmöten och samverkan – istället för mångkulturalism, som bygger samhällen där olika kulturer skiljs åt 
och existerar sida vid sida men utan större samröre. Interkulturell dialog innebär att rättighetsbaserade arbets
metoder, inkluderande invånarperspektiv, demokratisk styrning i kulturell mångfald, interkulturell kompetens 
och internationellt samarbete används.

En samverkansplattform för interkulturell dialog har bildats bestående av koncernavdelningen kultur och 
avdelningarna för näringsliv, folkhälsa och rättighet samt kunskapscentrum för jämlik vård. Syften med platt
formen är att: 

• skapa helhetssyn, regional samsyn och samarbete för en region för alla utifrån en gemensam kunskapsbas

• bidra till effektiv och ändamålsenlig användning av regionala resurser   

• öka tydligheten i kommunikationen med omvärlden

Till plattformen finns ett forskningsråd knutet bestående av Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och 
Högskolan Väst. Forskningsrådet ska verka för regional samverkan och samordning av forskning och utbild
ning samt för nationellt och internationellt samarbete inom området interkulturell dialog. Rådet ska bland 
annat utveckla en arena för forsknings och utbildningssamverkan, identifiera forskningsbehov utifrån ett 
verksamhetsperspektiv och föreslå uppdragsutbildningar. 

UTVECKLINGSINSATS

• utveckla samverkansplattformen för interkulturell dialog
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Kultur och hälsa

Kulturens betydelse för folkhälsan uppmärksammas 
mer och mer. Kulturnämnden samverkar med 
Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs univer
sitet om följeforskning för att utveckla evidensba
serade metoder inom kultur och hälsa. Under de 
två senaste åren har regionfullmäktige stärkt kultur
nämndens resurser för särskilda insatser inom kultur 
och vården, som nu utvidgas till kultur och hälsa. 
En rad pilotprojekt har satts igång tillsammans med 
kulturnämndens förvaltningar Kultur i Väst och 
Västarvet inom bland annat samtida konst, dans, 
film, litteratur, kulturarv, musik, ny teknik, perfor
mancekonst och sjukhusclowner. Begreppet kultur 
och hälsa kan också omfatta insatser inom kommu
nernas omsorgsansvar, något som kulturnämnden 
vill utveckla. 
 
I studien Andra rum utvecklar den regionala 
Konstenheten nya metoder för att arbeta med 
performance och installationer. Konstenheten  
 

 
 
har också utvecklat samarbeten med arkitektur 
och vårdutbildningar för att öka kunskapen om 
konstens roll i vårdmiljöer. Körsång, som särskilt 
uppmärksammats inom hälsoforskning, får ett 
särskilt centrum 2016 – Körcentrum Väst. 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER 

• öka kunskapen om kulturens roll för hälsan

• utöka kulturnämndens insatser till att omfatta 
aktiviteter inom såväl vård som omsorg

• utveckla former för konst i det offentliga 
rummet med fokus på interaktion mellan 
konst, vårdtagare och personal
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UTVECKLING OCH SAMVERKAN  
MED CIVILSAMHÄLLET

Kulturnämnden definierar civilsamhället som en 
arena skild från både marknaden, det offentliga 
och det privata där människor, grupper och orga
nisationer agerar tillsammans för gemensamma 
intressen. Ett hållbart samhälle är i hög grad bero
ende av den struktur, det innehåll och de nätverk  

 
 
 
som ett starkt civilsamhälle utgör – inte minst de 
nationella minoriteternas och andra minoriteters 
organisering. Med stor variationsrikedom främjar 
civilsamhället deltagande och eget skapande i olika 
delar av kulturlivet. 

Föreningsliv

Västra Götalandsregionens kulturstrategi betonar 
vikten av vidgat deltagande i regionens alla kultur
verksamheter. I kulturnämndens riktlinjer för vidgat 
deltagande, Rätten att delta i kulturlivet, beskrivs 
hur interkulturellt perspektiv och interkulturell 
dialog är viktiga i arbetet för jämlikhet. I samarbete 
med den sociala ekonomin har analysmetoden 
SROI tagits fram för att mäta de sociala effekterna 
av civilsamhällets bidrag till samhällsutvecklingen. 
Se Social Return on Investment (SROI) – en metod för 
att mäta sociala värden på sid 17. 

Många föreningar saknar kontakter med, eller 
representerar inte, unga och personer med utländsk 
bakgrund. De efterlyser nya mötesplatser för att 
skapa, utvecklas och mötas.

Många unga ägnar sig idag åt olika former av spel – 
dataspel, lajv, rollspel, LAN (Local Area Network), 
fantastik med mera.  
 

 
 
Detta är en kulturform där deltagarna i hög grad 
interagerar och är medskapare. Många driver egna 
föreningar för att dels skapa verksamhet tillsam
mans, dels sprida och utveckla spelhobbyn.  
Deltagarna har stor kunskap om teknik och digitalt 
berättande men också språk, historia och platser. 
Dessa föreningar är idag viktiga kulturaktörer och 
samverkan mellan dessa och kulturarvsföreningar 
och kulturinstitutioner kan utvecklas. 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• utvärdera insatser inom organisations- och 
kulturlivet enligt SROI-metoden

• utveckla stödet särskilt till föreningar som 
drivs av invånare med utländsk bakgrund

• utveckla nya former och nätverk
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De fem nationella minoriteterna

Europarådets ramkonvention om skydd för natio
nella minoriteter är en av utgångspunkterna för 
kulturnämndens riktlinjer Rätten att delta i kultur-
livet. Språklagen jämställer det svenska tecken
språket med de nationella minoritetsspråken vilket 
också framgår av kulturnämndens riktlinjer. I dessa 
anger nämnden flera prioriterade områden, däri
bland utvecklad samverkan med de fem nationella 
minoriteterna som utgörs av judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Särskilda övergri
pande mål har beslutats för det fortsatta arbetet: 

• öka kunskap om de fem nationella 
minoriteterna

• motverka diskriminering av de fem nationella 
minoriteterna

• utveckla särskilda metoder för att öka de fem 
nationella minoriteternas egenmakt

• utveckla särskilda metoder för att skydda, främja 
och bevara de nationella minoritetsspråken och 
teckenspråket  

Samtal pågår med kommittén för rättighetsfrågor i 
Västra Götalandsregionen om en gemensam modell 
för att stödja de nationella minoriteternas språk 
och kultur. Kulturnämnden stöder också sedan 
2014 projektet Gemenskap i olikheter där Västra 

Göta lands regionen, Region Örebro län och Örebro 
kommun gemensamt kommer att arbeta med de 
fem nationella minoriteternas kultur och språk 
inkluderat teckenspråket. 

Utställningen Vi är romer, som har visats i flera 
kommuner, har gett upphov till att flera viktiga 
frågor för minoriteterna generellt har lyfts. 
Bredden och variationsrikedomen i kulturarvet har 
uppmärksammats liksom rätten till kulturarvet. 
I bred samverkan mellan kommuner, kulturak
törer, civilsamhället och folkbildningen genomförs 
utställningar, workshops och utbildningar med 
utställningen som utgångspunkt – allt samordnat av 
Västarvet. Denna arbetsmodell går under namnet 
Spektrum och ska utvecklas från att ha utgått från 
romernas situation till att även kunna gälla andra 
nationella minoriteter i Västra Götaland. 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• stödja utvecklingen av de fem nationella 
minoriteternas egenmakt

• samordna interregionala insatser för 
teckenspråket 

• utveckla arbetsmodellen Spektrum utifrån 
arbetet med utställningen Vi är romer

38

U
TV

EC
K

LI
N

G
 K

U
LT

U
R  

O
C

H
 S

A
M

H
Ä

LL
E



Festivaler

I Västra Götaland genomförs varje år ett stort antal 
kulturfestivaler. Kulturnämnden ger stöd till flera 
av dessa på olika sätt. Någon festival har långsiktigt 
uppdrag, en del kulturstrategiskt utvecklingsstöd 
medan de flesta får stöd till utvecklingsprojekt. 
Festivalerna bidrar både till konstartsutveckling och 
vidgat deltagande.

Många festivaler samverkar med civilsamhället i 
betydande omfattning, bland annat är det vanligt 
med volontärarbete. Flera festivaler drivs i fören
ingsform där beslut om inriktning och utveckling 
sker enligt demokratiska principer. En festival kan 
vara första steget för nya invånare att engagera sig. 
På landsbygden och mindre orter stärker kultur
festivalen gemenskapen och identiteterna. Många 
kulturfestivaler i Västra Götaland är i nuläget starka 
aktörer inom evenemangs och besöksnäringen 
och flera planerar att utveckla sina internationella 
åtaganden.

Kulturnämnden vill stimulera kulturfestivalerna 
i regionen och har tagit beslut om en samman
hållen utveckling av regionens festivalverksamhet. 
Kultur i Väst har fått ett särskilt uppdrag att skapa 
en plattform för festivalutveckling som erbjuder 
erfarenhetsutbyte, internationella kontaktnät för 
kulturfestivaler och kompetensutveckling. Kultur i 
Väst har också fått i uppdrag att årligen arrangera 
ett festivalforum. 

Tillsammans med kommunalförbunden har ett 
arbete påbörjats för att de tre internationella festiva
lerna Göteborg Film Festival, Göteborgs Internatio
nella Konstbiennal (GIBCA) och Göteborg Dans & 
Teater Festival ska ge avtryck i hela Västra Göta
land. Målet är att festivalerna ska inbjuda till aktiv 
delaktighet lokalt och samtidigt berika kommuner 
och aktörer med ett internationellt utbud och 
kontaktnät. 
 
 
 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• utveckla stödet till kulturfestivaler genom 
att stärka samverkan mellan kommuner och 
ideella arrangörer

• skapa förutsättningar för kulturfestivalerna att 
nå och engagera nya målgrupper

• utveckla regionaliseringen av de tre interna-
tionella festivalerna Göteborg Dans & Teater 
Festival, Göteborg Film Festival och Göteborgs 
Internationella Konstbiennal
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Arrangörsutveckling

Arrangörerna är centrala aktörer för att både nå 
och angå en ny publik. Deras uppgift är att spegla 
vårt samhälle genom att ge utrymme åt gamla och 
nya kulturella uttryck. Inom civilsamhället och i 
kommunerna pågår ett omfattande arbete med att 
arrangera kulturverksamheter av olika slag. 

Det behövs mer kunskap om hur ett väl fungerande 
arrangörskap kan fungera idag och ett aktivt arbete 
för att bredda arrangörsleden. Unga och personer 
med utländsk bakgrund är dåligt representerade. 
För att utveckla och bredda arrangörsledet har 
Kultur i Väst och Riksteatern Väst på uppdrag av 
kulturnämnden påbörjat arbetet med en strategi 
för arrangörsutveckling i Västra Götaland. Till det 
arbetet ska Kulturungdoms kompetens tillföras.  

 
 
Målet är ett center för publikutveckling för att vidga 
deltagandet. Strategin pekar ut fyra förbättrings
områden: delaktighet, samverkan, infrastruktur och 
organisations och finansieringsmodeller.    

 
 

UTVECKLINGSINSATS

• utveckla ett center för publikutveckling enligt 
strategin för arrangörsutveckling 
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Kulturella och kreativa näringar (KKN)

I Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 
betonas att möten mellan företag inom kulturella 
och kreativa näringar och andra företag blir allt 
viktigare. Regionerna är idag drivande inom detta 
område eftersom en tydlig nationell politik saknas 
för närvarande. För att stödja utvecklingen av de 
kulturella och kreativa näringarna behöver en dialog 
mellan regional och nationell nivå inledas för att se 
över hur kultur och näringspolitiken kan utvecklas 
i samverkan. 

På den regionala nivån vill kulturnämnden stärka 
möjligheterna för mindre orter och landsbygd att 
utvecklas genom kulturella och kreativa näringar. 
Det kan bland annat ske genom att stimulera och 
satsa på de kultursystem som finns eller planeras i 
regionen, exempelvis Granitriket i Bohuslän, Kinne
kullebanan, Not Quite i Fengersfors och Glasets hus 
i Limmared.

Det finns ett behov bland verksamma inom kulturella 
och kreativa näringar av återkommande arenor för 
samtal och att lyfta fram Västra Götalandsregionens 
arbete med området nationellt och internationellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• verka för ett stärkt interregionalt arbete i syfte 
att utveckla de kulturella och kreativa näring-
arna nationellt

• verka för en utveckling av befintliga och nya 
kultursystem

• skapa mötesplatser för verksamma inom kultu-
rella och kreativa näringar
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UTVECKLING OCH SAMVERKAN  
MED UTBILDNINGSSEKTORN

Folkbildning 

Folkbildningen är civilsamhällets skolform och 
utgörs av studieförbunden och folkhögskolorna som 
tillsammans bedriver ett omfattande bildnings och 
kompetensarbete för föreningsliv, civilsamhälle och 
enskilda invånare. De utgör också en central arena 
för människors eget skapande och är en stor arrangör 
av kulturprogram. 

Västra Götalandsregionen är en viktig finansiär av 
detta arbete tillsammans med nationella myndig
heter. Kulturnämnden vill utveckla området genom 
att stärka lokala stödstrukturer och nätverk i dialog 
med kommunerna.

UTVECKLINGSINSATSER

• stärka studieförbundens lokala verksamhet i 
samverkan med kommunerna

• förbättra den regionala spridningen av och öka 
antalet aktörer inom Folkbildning och kultur i 
samverkan

För att bredda och fördjupa deltagandet i kultur
livet, öka medskapandet och skapa en kultur som 
angår snarare än bara når invånarna, behövs ökad 
samverkan mellan folkhögskolor och kulturinsti
tutioner. Kulturnämnden har därför initierat ett 
region övergripande nätverk – Folkbildning och 
kultur i samverkan – för folkhögskolor, det fria 
kulturlivet och de regionala kulturinstitutionerna. 
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Eftergymnasial utbildning, fortbildning och 
kompetensutveckling

De eftergymnasiala utbildningarna inom konst och 
kulturområdet spelar en viktig roll för samhällets 
möjlighet att bredda rekryteringen till högre utbild
ning, vidga konstbegreppet och för att utveckla 
lokala mötesplatser för konst och kultur. Kultur
nämnden stödjer tolv olika eftergymnasiala utbild
ningar inom scenkonst och samtida konst som också 
har bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan.

För det fria professionella kulturlivet finns ett stort 
behov av fortbildning och kompetensutveckling 
inom scenkonst, musik, film och tv. Kulturakademin 
Trappan ska möta branschens behov och bevaka 
utvecklingen nationellt och internationellt. Utbild
ningarna som Kulturakademin Trappan erbjuder 
ska också förstärka arbetet med integrationsfrågor 
genom exempelvis validering och matchmaking. 
Kompetensutveckling hos de större institutionerna 
sker i huvudsak inom den ordinarie verksamheten, 
men de kan också samverka med Kulturakademin 
Trappan vid behov. För bildkonstnärernas del har 
kollektivverkstäderna ett liknande uppdrag. Se 
Samtida konst på sid 23. 

Kulturnämnden är också en aktiv part i en ny 
verksamhet för utbildning, kulturupplevelser, eget 
skapande och forskning i Angered. Målet är att 
stärka integration och konstartsutveckling, verka 
för breddad rekrytering och fullföljd gymnasieut
bildning. Förutom Västra Götalandsregionen deltar 
representanter från kommun, akademi, civilsam
hälle, kulturverksamheter och folkbildning.  
 

 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• utveckla nya former för Kulturakademin 
 Trappans verksamhet

• utveckla den nya verksamheten i Angered 
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INTERNATIONELL UTVECKLING  
OCH SAMVERKAN

Kulturnämndens internationella arbete

Kulturnämndens strategiområde öka internationa
liseringen syftar till att vidga och fördjupa kulturut
bytet med andra regioner – både inom och utanför 
EU. Det internationella arbetet ska påverka hela 
samhället, inte bara kulturområdet. Kulturnämnden 
har fastställt Riktlinjer för ökad internationalise-
ring för att det internationella arbetet ska uppfylla 
följande mål:

• utveckla och förnya kulturlivet i Västra 
Götaland 

• bidra till ökad sysselsättning och ett mångfaset-
terat näringsliv 

• öka samarbetet

• vidga och fördjupa kulturbegreppet 

Den ökade internationaliseringen ska ske genom 
samverkan mellan kulturutövare och organisationer 
i Västra Götaland och andra regioner. Ett antal nya 
tänkbara samarbetsregioner har identifierats och 
analyserats, vilket resulterat i att kulturnämnden 
2014 tecknade ett nytt samarbetsavtal med Vilnius
regionen i Litauen och inledde ett ateljéutbytespro
gram med Detroit i USA. 2015 förnyades avtalet 
med North East England och ett nytt avtal planeras 
med regionen Santa Catarina i Brasilien.

Kulturnämndens internationella gästateljéprogram 
inleddes 2002 och omfattar idag ateljéer i Tyskland, 
Kina och USA. Målsättningen är att erbjuda konst
närer fri tid att skapa, upptäcka nya miljöer och  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
möta nya kulturella mönster – numera även genom 
ateljéstöd till platser konstnären själv föreslår. Flera 
av de residens som beskrivs under Utveckling konst- 
och kulturområden 2016 – 2019 kommer också att 
innebära internationellt utbyte.

Det är viktigt att öka ungas möjligheter till rörlighet. 
Rapporten En underskattad rörelse, som tagits fram 
på uppdrag av regionutvecklingsnämnden, kultur
nämnden och folkhälsokommittén i Västra Göta
landsregionen, visar på stora skillnader beträffande 
ungas internationella rörlighet beroende på var de 
bor, socioekonomiska förhållanden och tillgång till 
information och stöd. 

Sveriges kulturella och kreativa näringar står idag 
för en växande andel av den totala exporten. Musik
centrum Väst (MCV) har startat ett kooperativ med 
ett 40tal musiker för att, i samverkan med Kultur i 
Väst, stärka musikexporten som är ett särskilt fram
gångsrikt område. 

Skandinaviskt samarbete på regional nivå kretsar 
mycket kring 8miljonersstaden med syfte att knyta 
samman städerna Oslo, Göteborg, Malmö och 
Köpenhamn med höghastighetståg. För att utveckla 
idén genomfördes COINCO (Corridor of Inno
vation and Cooperation), ett infrastrukturprojekt 
som samlade regioner och kommuner mellan Oslo 
och Köpenhamn, åren 2011 – 2014. I det fortsatta 
arbetet verkar kulturnämnden för att kulturperspek
tivet integreras i processen.

 
 
 

UTVECKLINGSINSATSER

• sluta avtal med ytterligare några samarbetsregioner 

• integrera gästateljéprogram och residensverksamhet i kulturnämndens internationella arbete så att synergi-
effekter kan uppnås 

• integrera kulturperspektivet i 8-miljonersstaden 
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EU

Ett mål för kulturnämndens arbete är att EUnivån 
ska bli en angelägenhet för regionens kulturliv 
genom tillgång till nya nätverk, samarbeten och 
marknader. Av det skälet erbjuder kulturnämnden 
stöd till kulturverksamheterna för att ansöka om 
EUfinansiering, delta i projekt, europeiska nätverk 
och organisationer. Ett annat mål är att strukturfon
derna i högre grad ska användas till kulturprojekt. 
Under programperioden 2014 – 2020 sker detta 
med interna utbildningar, ökade resurser i form 
av samverkan med Tillt och Kultur i Väst för hela 
EUarbetet samt ökad samverkan med Tillväxt
verket och ESFrådet (Socialfonden) nationellt och 
regionalt.

Den öppna samordningsmetoden (ÖSM) är en 
mjuk samarbetsmetod som inom EU tillämpas på 
politikområden där man inte har lagstiftande rätt. 
2014 – 2020 gäller bland annat följande teman:

• ökad tillgänglighet med digitala metoder

• kulturarv

• kulturella och kreativa näringar

Medlemsstaterna deltar på frivillig grund i en 
dialogprocess och utbyter kompetenser i tematiska 
arbetsgrupper, öppna möten och hearings. Arbetet 
kan resultera i både policyförslag och konkreta 
åtgärder. I Sverige ligger ansvaret för detta på den 
nationella nivån vilket innebär att regional och lokal 
nivå är uteslutna ur ÖSM – trots att kulturansvaret 
i många europeiska länder i stor utsträckning ligger 
på just dessa nivåer. Eftersom ÖSM har visat sig 
ha konkreta effekter – texter från expertgruppers 
rapporter återfinns i Europeiska rådets slutsatser – 
vill kulturnämnden att den regionala nivån formellt 
blir en del av ÖSM.  

UTVECKLINGSINSATSER

• stödja kommuner och kommunalförbund så 
att fler blir ägare av EU-projekt

• informera om vägar in till EU för att stödja 
finansiering av regionens kulturverksamheter

• verka för att den regionala nivån blir en formell 
samarbetsnivå i ÖSM

45

U
TV

EC
K

LI
N

G
 K

U
LT

U
R  

O
C

H
 S

A
M

H
Ä

LL
E



SÅ HÄR HAR KULTUR PLANEN 
TAGITS FRAM
Kulturnämnden antog den 14 oktober 2014 en processplan för arbetet med den regio
nala kulturplanen. Den föregicks av koncernavdelning kulturs interna diskussioner kring 
upplägg, innehåll och samverkansparter i arbetet. I processplanen bestämdes att kultur
nämndens beslut om kulturplanen skulle tas den 23 september, regionstyrelsens den 6 
oktober och regionfullmäktiges den 19 – 20 oktober 2015. Processplanen listade alla de 
samverkansparter som, vid sidan av Västra Götalands 49 kommuner, berördes av kultur
plansarbetet. 
 
Efter att under vintern och våren 2014/2015 ha träffat berörda och mottagit förslag och 
synpunkter publicerades ett första utkast av kulturplanen på Västra Götalandsregionens 
hemsida i början av maj. Detta följdes upp med en offentlig hearing den 18 maj för att ge 
alla möjlighet att framföra sina synpunkter. Kommunerna fick samma möjlighet vid en 
kulturchefsträff den 20 maj.  
 
Efter kulturnämndens presidiums behandling den 3 juni publicerades ett reviderat förslag 
på hemsidan öppet för synpunkter fram till midsommar 2015.
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SAMVERKANSPARTER

Verksamheter med långsiktigt stöd

Västra Götalandsregionen arbetar med ett beställar och utförarsystem. Det innebär att de 
verksamheter som får kontinuerligt stöd från kulturnämnden arbetar utifrån uppdrag som 
nämnden och verksamheterna formulerat tillsammans. Med dessa verksamheter har kultur
nämnden återkommande samtal i vilka den nya kulturplanen har varit en naturlig del.

Särskilda möten har genomförts med Kultur i Väst, Västarvet, Göteborgs Stadsmuseum och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Det fria kulturlivet och andra verksamheter som får kulturstrategiska 
utvecklingsstöd

En öppen inbjudan till fyra delregionala möten skickades till mottagare av kulturstrate
giskt stöd och andra berörda. Under dessa möten gavs möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag. För det fria kulturlivet är centrumbildningarna kulturnämndens samtalsparter i 
första hand. Dessa har kulturstrategiskt stöd från nämnden. 

Särskilda möten har genomförts med alla centrumbildningar, aktörer inom dansområdet 
och Teaterförbundets regionråd. 

Folkbildning, utbildning och andra organisationer

Representanter från folkbildning och övrigt organisationsliv bjöds in brett till ovan nämnda 
delregionala möten. Särskilda möten har genomförts med Riksteatern Västra Götaland, 
Folkets Hus och Parker, Svenska kyrkan, hembygdsrörelsen, föreningsarkiven samt Göte
borgs universitets konstnärliga fakultet. Möten, inklusive workshopar, har också genomförts 
med företrädare för de delregionala sociala råden samt med studieförbundsdelegationen.
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Nationella minoriteter 

Rättighetskommitténs kansli arrangerade möten med Samrådet för de nationella minorite
terna, varvid kulturplanen diskuterades. Särskilda möten med Sverigefinska förbundet samt 
Region Örebro län har också genomförts. 

Kommunerna

Koncernavdelning kultur har en arbetsgrupp med representation från de fyra kommunalför
bunden och kulturdirektören i Göteborgs stad. Gruppen träffas flera gånger årligen för att 
diskutera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser. I samband med dessa möten har 
även kulturplanen diskuterats. Dessutom har information och workshopar genomförts med 
varje kommunalförbund. 

Koncernstab regional utveckling  

En referensgrupp bestående av representanter för avdelningarna inom koncernstab regional 
utveckling har haft möjligt att lämna synpunkter. 

Politiska möten

Kulturnämnden:  
december 2014, januari, april, juni och september 2015. 
 
Beredningen för hållbar utveckling:  
28 april och 23 juni 2015. 
 
Kommunala presidier med ansvar för kultur området i de fyra delregionerna:  
Skaraborg den 19 mars, Fyrbodal den 23 april, Boråsregionen den 7 maj, Göteborgsregio
nens kulturchefsnätverk den 16 oktober 2015.
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

2016 görs en uppföljning av kulturplanen 2013 – 2015. Resultatet kan komma att påverka 
kulturplanen 2016 – 2019 som revideras årligen. 

Uppföljningen av kulturplanen 2016 – 2019 har fokus på genomförda utvecklingsinsatser 
och kommer att ske inom ramen för kvalitativ uppföljning av kultursamverkansmodellen 
till Kulturrådet. En sammanfattande analys om vilken effekt utvecklingsinsatserna har haft 
för kulturen i Västra Götaland kommer att göras inför beslut om en ny kulturplan. 
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