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Förord 

Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början 

av 2010-talet, med syfte att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen 

uppnås och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. En 

reform på ett så komplext område behöver vårdas och få fortsätta utvecklas för 

att fungera optimalt.  

SKL anlitade därför Bo Per Larsson vid Intellectum för att göra en 

genomlysning av modellens struktur och processer samt ge förslag till 

utvecklingsriktningar.  

Bo Per Larsson har tidigare arbetat som sektionschef på SKL med ansvar för 

demokrati, självstyrelse, statlig styrning och är en ofta anlitad utredare, 

rapportskribent och föreläsare inom detta område. Han har bland annat skrivit 

om lokal och regional demokrati, politiskt ledarskap för regional utveckling, om 

självstyrelse och likvärdighet. För SKL har han bland annat tidigare skrivit 

rapporter om kommunal kulturskola samt regional biblioteksverksamhet.  

Som ett led i arbetet med genomlysningen har flera förtroendevalda och 

förvaltningschefer i kommuner och regioner intervjuats och SKL vill särskilt 

tacka dessa för generositeteten och viljan att dela med sig av erfarenheter och 

reflektioner i syfte att utveckla kultursamverkansmodellen. De samtal som förts 

med Statens kulturråd, Myndigheten för kulturanalys, Ideell kulturallians och 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd har även de bidragit 

stort till arbetet med rapporten.  

Rapporten ska betraktas som ett diskussionsunderlag och kommer att fungera 

som ett stöd för SKL:s framtida arbete på det kulturpolitiska området.  

 

Stockholm, oktober 2019 

 

Katrien Vanhaverbeke 

Sektionschef 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 

Kultursamverkansmodellen infördes successivt under perioden 2011–2013 och 

omfattar idag samtliga regioner utom Region Stockholm. Den innebär att en 

region får fördela statliga medel till regional kulturverksamhet under förut-

sättning att den upprättar en regional kulturplan. Planen ska tas fram i sam-

verkan med länets kommuner och efter samråd med det professionella kultur-

livet och civilsamhället. Modellen innebär ett ökat regionalt inflytande och för-

väntas innebära att beslut om kulturen förs närmare medborgarna.  

Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar med 

fokus på struktur och processer samt att diskutera utvecklingsbehov och förslag 

till förändringar. Rapporten inleds med en kortfattad beskrivning av den 

kommunala självstyrelsens innebörd, syfte och historiska rötter. Relationen 

mellan staten och den kommunala sektorn liknas vid ett kontrakt där staten ger 

kommuner och regioner frihet och förväntar sig att de tar ansvar för välfärd, 

samhällsutveckling och demokrati. Statens styrning innebär en avvägning 

mellan nationella värden (främst likvärdighet) och den kommunala själv-

styrelsens värden. Men omfattande och detaljerad statlig styrning riskerar att 

leda till att kommunernas och regionernas handlingsutrymme minskar liksom 

deras förmåga att fullgöra sina uppdrag. Samhällsnivåerna bör därför utveckla 

ett konstruktivt sampel och en tillitsfull dialog som ger kommuner och regioner 

frihet och ansvar. Förutsättningarna för detta är goda inom kulturpolitikens 

område. En begränsad formell styrning har inneburit att lokala förutsättningar 

och ambitioner fått ett starkt genomslag samtidigt som delar av den lokala och 

regionala infrastrukturen inom kulturområdet tillkommit med stöd från och i 

samverkan med staten.  

Kultursamverkansmodellen kan beskrivas som ett kontrakt mellan samhälls-

nivåerna där regioner tar ansvar och får inflytande. Rapporten beskriver kultur-

samverkansmodellens tillkomst, syfte och dess reglering och redovisar några 

grundläggande principer och avgränsningar som ytterligare klargör modellens 

innebörd. Vidare redovisas de viktigaste resultaten och slutsatserna från nation-

ella utvärderingar av modellen. 

Våren 2019 genomfördes en intervjuundersökning där 27 regionala och kom-

munala kulturpolitiker respektive kulturchefer redovisar sin syn på olika 

aspekter av kultursamverkansmodellen. Det handlar bl.a. om relationen mellan 

nationella mål och regionala prioriteringar, kulturpolitikens ställning, utrymmet 

för förnyelse, regionernas dialog med kommunerna och den nationella nivån, 

statens fördelning av medel samt behovet av förändringar av modellen. Bland 

intervjupersonerna finns en besvikelse över att staten inte har ökat sina anslag i 

samma grad som regioner och kommuner vilket i hög grad anses ha minskat 

utrymmet för förnyelse. Man anser ändå att det finns ett visst utrymme för nya 

satsningar även om den rådande institutionsstrukturen inom scenkonst och 

museer tar huvuddelen av resurserna i anspråk. Från politiskt håll efterlyser man 
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en mer frekvent, strukturerad och strategisk dialog med den nationella politiken. 

Intervjupersonerna har i huvudsak en positiv syn på modellen även om den 

behöver utvecklas. 

Kultursamverkansmodellen har haft en rad positiva effekter: Kulturen har blivit 

en viktigare del av regionens uppdrag och har erhållit mer resurser och invånar-

na har kunnat erbjudas ett större och bredare kulturutbud. Dialogen med kom-

muner, kulturskapare och civilsamhälle har utvecklats vilket har synliggjort 

verksamheter och aktiviteter runt om i länen och bidragit till samverkan mellan 

olika aktörer och konstområden och med andra politikområden. Regionala prio-

riteringar och strategier är bättre underbyggda. Regionernas strategiska kapa-

citet inom kulturområdet har stärkts och är idag en viktig del av den kulturella 

infrastrukturen. 

Samtidigt har kultursamverkansmodellen inte inneburit att fler människor och 

grupper tar del av och utövar kultur än tidigare eller att tillgången till kultur 

blivit jämnare. Modellen anses inte heller ha bidragit till någon omfattande för-

nyelse av den regionala kulturverksamheten och de kulturella uttrycksmedlen. 

Dessa tillkortakommanden kan bland annat förklaras av otillräckliga resurs-

tillskott från staten och en resurskrävande institutionsstruktur. De kan även för-

klaras av en fortsatt stark statlig styrning och av formerna för resursfördelning 

till regionerna. Samtidigt behöver man vara medveten om att de kulturpolitiska 

målen är visionära och därmed svåra att uppnå. Det bör också noteras att kultur-

samverkansmodellen givit utrymme för utveckling och förändringar. Framför 

allt har regionernas kulturplaner och därmed deras kulturverksamhet en större 

bredd och ambitionsnivå idag än vad som följer av förordningen.  

Rapportens slutsats är att det krävs ett antal förändringar av modellen. Utgångs-

punkten bör vara att de nationella kulturpolitiska målen står i fokus, att det 

regionala handlingsutrymmet ökar och att samverkan mellan kommunal, 

regional och nationell nivå utvecklas. Bland annat föreslås att 

 Regeringen och regionerna undertecknar en gemensam avsiktsförklaring 

som tydliggör att kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen 

omfattar all regional kulturverksamhet och att såväl stat som regioner bör 

sträva efter att anslagen räknas upp i en omfattning som minst motsvarar 

kostnadsutvecklingen. Vidare ska statens bidragsgivning även i fortsätt-

ningen riktas till de konst- och kulturområden som finns angivna i 

förordningen.  

 Kriterierna för Kulturrådets fördelning av bidrag till regionerna förändras så 

att bidragen fördelas schablonmässigt – främst utifrån historik men i viss 

grad även utifrån strukturella faktorer. Det innebär att regionerna kan för-

dela tilldelade bidrag utan att staten öronmärker medel för särskilda verk-

samheter eller satsningar. Däremot bör utvecklingsmedlen även i fortsätt-

ningen fördelas av Kulturrådet.   
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 Dialogen mellan kulturdepartementets politiska ledning och regionernas 

ledande kulturpolitiker utökas till två tillfällen per år och ges en tydligare 

och bredare strategisk inriktning.  Politiska företrädare från kommunsektorn 

ges möjlighet att delta. Dialogen mellan Kulturrådet och regionerna vidare-

utvecklas och fördjupas med ett starkare fokus på lärande. 

 Regionerna utvecklar långsiktigt robusta strukturer för en mer omfattande 

interregional samverkan. 
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Inledning 

Kultursamverkansmodellen infördes successivt under perioden 2011–2013 och 

omfattar idag samtliga regioner utom Region Stockholm. Modellen innebär att 

regionerna fördelar statliga medel till regional kulturverksamhet under förut-

sättning att de upprättar en regional kulturplan i samverkan med länets kommu-

ner och efter samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället. 

Modellen innebär ett ökat regionalt inflytande och förväntas innebära att 

kulturen förs närmare medborgarna.  

Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar med 

fokus på struktur och processer och att diskutera utvecklingsbehov och ge för-

slag till förändringar. Diskussionen handlar inte om hur den regionala kultur-

verksamheten bör bedrivas för att skapa ökad måluppfyllelse utan om modellen 

är utformad så att dess syften uppnås. Genomlysningen belyser inte heller 

utvecklingen inom de olika konst- och kulturområdena eller det professionella 

kulturlivets och civilsamhällets betydelse. Istället riktas uppmärksamheten på 

relationerna mellan den nationella, regionala och lokala samhällsnivån. Den 

baseras på utredningar, propositioner och författningar, nationella utvärderingar, 

intervjuer med kommunala och regionala politiker och chefer samt kontakter 

med och underlag från Kulturrådet, Kulturanalys, Konstnärliga och Litterära 

Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och Ideell Kulturallians (IKA). 

Rapporten består av dels en bakgrundsdel och dels en diskussions- och 

förslagsdel.  

Bakgrundsdelen inleds med en kortfattad beskrivning av den kommunala själv-

styrelsens innebörd, syfte och historiska rötter, formerna för statens styrning av 

kommunerna samt behovet av ett fungerande samspel mellan samhällsnivåerna. 

Kulturområdet framhålls som ett politikområde där statens styrning är begrän-

sad och förutsättningarna för samverkan är goda. I nästa avsnitt beskrivs kultur-

samverkansmodellens tillkomst, syfte och dess reglering. Där redovisas också 

några grundläggande principer och avgränsningar som ytterligare klargör 

modellens innebörd. I det följande avsnittet redovisas de viktigaste resultaten 

från de nationella utvärderingar som gjorts av modellen samt deras slutsatser 

när det gäller behovet av att utveckla modellen. Det avslutande bakgrunds-

avsnittet redovisar en intervjuundersökning där 27 regionala och kommunala 

kulturpolitiker respektive kulturchefer ger sin syn på olika aspekter av 

modellen. Den som är väl förtrogen med kultursamverkansmodellen kan läsa 

sidorna 14–19 kursivt. 

Diskussions- och förslagsdelen inleds med en sammanfattning av de viktigaste 

framgångarna med modellen. Vidare redovisas förväntningar som inte infriats 

samt tänkbara förklaringar till detta utfall. Därefter ges exempel på att modellen 

givit utrymme för kontinuerliga förändringar. Det avslutande avsnittet disku-

terar ett antal förslag till utvecklingsinsatser och förändringar. 
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Kommunal självstyrelse och 
samverkan mellan samhälls-
nivåerna 

Decentraliserad samhällsorganisation – ett kontrakt mellan 
samhällsnivåerna 

Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation där kommunsektorn spelar 

en avgörande roll. Sektorn svarar för ungefär en fjärdedel av BNP, hälften av 

den offentliga sektorns utgifter och en fjärdedel av sysselsättningen. Kommuner 

och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en rad uppgifter som rör väl-

färd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska upprätt-

hålla väl fungerande demokratiska institutioner, skapa goda möjligheter för 

medborgarnas delaktighet och utforma den politiska styrningen så att folkviljan 

förverkligas. Den kommunala nivån har således ett omfattande välfärds-, 

utvecklings- och demokratiuppdrag. 

Det finns starka motiv för denna decentraliserade samhällsorganisation. Den 

kommunala självstyrelsen syftar ytterst till att stärka demokratin och att göra 

den offentliga verksamheten mer effektiv. Därför behöver frågor avgöras nära 

de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva har valt. 

Förtroendevalda ska kunna basera besluten på sin kunskap och överblick över 

lokala och regionala förhållanden och på breda och kontinuerliga kontakter med 

medborgarna. Därmed förväntas de kunna göra kloka avvägningar mellan olika 

behov och intressen och utforma verksamheten efter förutsättningarna i den 

egna kommunen eller regionen. När kommuner och regioner prövar olika 

lösningar får de samtidigt möjlighet att jämföra sig med och lära av varandra. 

Det skapar i sin tur förutsättningar för innovationer och ökad effektivitet.  

Självstyrelsen har djupa historiska rötter. Den växte successivt fram i ett sam-

hälle där den stora majoriteten levde på landsbygden och i relativt små hushåll. 

Det innebar att människor var tvungna att gemensamt söka tillgodose behov och 

hantera problem som låg utanför det egna hushållets förmåga. Utifrån ett starkt 

och synligt egenintresse var den lokala befolkningen beredd att ta ansvar givet 

att man också hade insyn och inflytande över de beslut som fattades. Den långa 

traditionen av lokalt ansvar och beslutsfattande vid sockenstämmor och råd-

stugor gav erfarenheter som var viktiga underlag i samband med 1862 års 

kommunreform då också en regional nivå i form av landsting infördes. Sedan 

dess har samhället genomgått djupa och dramatiska förändringar men i takt med 

samhällsutvecklingen har kommuner och landsting1 successivt tagit sig an nya 

                                                      
1 I den fortsatta texten används för enkelhetens skull beteckningen region även för perioder där 

kultursamverkansmodellen även omfattade landsting och kommunala samverkansorgan. Dock 

förekommer beteckningen landsting vid direkta citat eller motsvarande.  
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uppgifter samtidigt som stora förändringar har genomförts av deras struktur, 

organisation och arbetssätt. Den decentraliserade samhällsmodellen har dock 

visat sig robust och kommuner och regioner har kunnat hålla fast vid sitt grund-

läggande uppdrag – att ge människor möjlighet att gemensamt ta ansvar för att 

utveckla ett väl fungerande samhälle.  

Det går att beskriva relationen mellan samhällsnivåerna som ett informellt sam-

hällskontrakt där staten förväntar sig ansvarstagande samtidigt som man erbju-

der handlingsutrymme. På motsvarande sätt är den kommunala nivån beredd att 

ta på sig ett betydande ansvar under förutsättning att man också har frihet att 

utföra sina uppgifter utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov.  

Man får dock inte beskriva den historiska relationen mellan stat och kommun-

sektor i alltför idylliska färger. Tvärtom har relationen ofta präglats av spän-

ningar och stundtals av konflikter när den nationella nivån vill tala om hur 

kommuner och regioner ska sköta sitt uppdrag.  

Ytterst är det också riksdagen som avgör den kommunala självstyrelsens om-

fattning och som därmed kan begränsa denna – till exempel för att främja en 

mer likvärdig samhällsservice2. Staten använder sig av olika styrmedel gente-

mot kommuner och regioner. Det är juridiska styrmedel (lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter), olika former av kontroll och ekonomiska styrmedel 

(generella och specialdestinerade statsbidrag, krav på god ekonomisk hus-

hållning samt utjämningssystemet). Dessutom använder staten annan (”mjuk”, 

indirekt) styrning, det vill säga medel som inte är tvingande men som syftar till 

att påverka kommunernas och regionernas agerande. Det kan handla om 

nationella mål och strategier, inriktningsdokument, riktlinjer och överens-

kommelser.  

Statens styrning är dock vare sig enhetlig eller konsekvent utan varierar över tid 

och inom och mellan politikområden. Enligt Statskontoret har den samlade 

statliga styrningen ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de 

senaste decennierna även om ökningen varierar mellan olika verksamhetsom-

råden. Detaljstyrningen riskerar, enligt Statskontoret, att dels minska utrymmet 

för de kommunala verksamheterna att använda sin kompetens och erfarenhet, 

dels utrymmet för anpassning av verksamheten till lokala förutsättningar och 

behov3. Man kan  därmed beskriva utvecklingen som att kontraktet mellan stat 

och kommunsektor är ifrågasatt och att styrningen ibland ger uttryck för misstro 

gentemot den kommunala sektorn.  

Samtidigt finns en uttalad ambition från statens sida att Sverige även i fort-

sättningen ska ha en decentraliserad samhällsorganisation med kommuner som 

tar ett omfattande och betydande ansvar för välfärd och lokal samhällsutveck-

ling och att skapa förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning. Det bör 

                                                      
2 Enligt Ansvarskommitténs definition innebär likvärdighet att ”en offentlig tjänst ska vara av lika 

värde för alla medborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller bostadsort” (SOU 

2007:10). Man fokuserar således på utbytet av tjänsten och inte de insatser som krävs för att skapa 

den. 
3 Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24) 
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också framhållas att riksdagen beslutat ge självstyrelsen ett konstitutionellt 

skydd i regeringsformen genom att precisera självstyrelsens materiella innehåll, 

ställa krav på att vissa nationella beslut om kommuner och regioner ska ha form 

av lagstiftning och genom att införa en särskild proportionalitetsprincip4 för att 

säkra att självstyrelsen inte begränsas i onödan. Dessutom ska finansierings-

principen5 utgöra ett skydd mot att kostnader för statligt beslutade reformer 

vältras över på kommuner och regioner och därmed påverkar deras priorite-

ringar.   

De historiska erfarenheterna såväl som dagens utmaningar påminner oss om 

värdet av en lokal och regional nivå som har kapacitet att klara sina uppgifter 

och ta sig an nya utmaningar. Frågan är om den nationella nivån på egen hand 

kommer att kunna hantera alltmer komplexa samhällsproblem utan kommuner 

och regioner med stor handlingsfrihet och vilja och förmåga att ta ansvar. Det 

finns all anledning att ifrågasätta föreställningen att den avgörande kunskapen 

och kapaciteten enbart finns på den nationella nivån och att statlig detaljstyrning 

skulle utgöra ett reellt alternativ till en levande kommunal självstyrelse. Sam-

tidigt finns det lika stor anledning att bejaka behovet av ett konstruktivt samspel 

och en tillitsfull dialog mellan samhällsnivåerna. Det finns ingen anledning att 

önska sig en stat som drar sig undan. Tvärtom behöver samhällsnivåerna sam-

verka i allt högre grad och inom allt fler områden. Det gäller i synnerhet som en 

rad samhällsutmaningar saknar självklara lösningar och det kommer att krävas 

en stor portion lärande och gemensam problemlösning för att klara uppdraget. 

Kulturområdet – en modell för samverkan mellan 
samhällsnivåerna 

Kulturområdet är ett politikområde som – till skillnad från vård, skola och 

omsorg och många andra kommunala verksamheter – endast i begränsad om-

fattning är föremål för statlig styrning genom lagstiftning. Den lagstiftning som 

finns har tillkommit relativt sent och brukar inte anses begränsa det reella hand-

lingsutrymmet6. Det betyder att kommunernas och regionernas kulturverksam-

het i huvudsak utgör ett frivilligt åtagande som man själva initierat. I några fall 

har man tagit över verksamheter som startat på privat initiativ eller av folk-

rörelser medan andra verksamheter tillkommit genom statliga initiativ och 

bidrag.  

I samband med att den nationella kulturpolitiken formades fanns en tydlig upp-

fattning om betydelsen av ett delat ansvar mellan samhällsnivåerna. Kommu-

nerna stod för basen genom folkbibliotek, musikskolor och stöd till det lokala 

                                                      
4 Proportionalitetsprincipen innebär att ”en inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte 

gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den” (RF 14:3) 
5 Finansieringsprincipen är beslutad av riksdagen och innebär att staten inte ska införa nya 

obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting utan medföljande finansiering (Prop. 

1993/94:150, bilaga 7). 
6 T.ex. kulturmiljölagen (1988:950), plan- och bygglagen (2010:900), bibliotekslagen 2013:801) 

och museilagen (2017:563) 
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kulturlivet och i många större kommuner även större och mer omfattande verk-

samheter. Regionerna ansvarade för institutioner och verksamheter som förut-

satte ett större befolkningsunderlag medan staten ansvarade för övergripande 

och strategiska insatser och för nationella kulturinstitutioner. Men ansvars-

fördelningen var i stor utsträckning informell och kunde variera mellan olika 

konst- och kulturområden och i olika delar av landet.  

De kommunala kulturverksamheternas framväxt har inneburit att dessa ofta har 

en stark medborgerlig förankring och att lokala förutsättningar och ambitioner 

får ett starkt genomslag. Det har inneburit att utbudet kan variera kraftigt och 

det är en stor och komplex utmaning att skapa förutsättningar för en likvärdig 

tillgång till kultur i hela landet. Det är samtidigt av stor vikt att kulturens uttryck 

och former kan variera så att det finns utrymme för att kunna spegla och tolka 

såväl vår samtid som historia utifrån olika lokala och regionala verkligheter.   

Denna rapport handlar om kultursamverkansmodellen. Formellt innebär den ett 

frivilligt åtagande från regionernas sida i så motto att varje region själv tagit 

ställning till om man vill delta.  Man kan se modellen som ett nästan övertydligt 

exempel på hur den nationella och regionala nivån ingår ett kontrakt. Under 

förutsättning att en region uppfyller vissa villkor får den fördela statliga medel 

till regional kulturverksamhet och får därmed ett ökat inflytande över dessa 

medel. Från statens sida finns en förväntan om att regionerna ska vitalisera 

kulturlivet och föra kulturen närmare medborgarna. Genom sin kunskap om 

regionala förutsättningar och behov förväntas de bidra till att kulturverksam-

heten blir mer effektiv och att måluppfyllelsen ökar samtidigt som staten 

behåller ett övergripande ansvar. Frågan är om de erfarenheter som vunnits och 

den utveckling som ägt rum sedan modellen genomfördes motiverar föränd-

ringar. Fungerar kontraktet efter snart nio år på ett bra sätt eller behöver det 

justeras, omförhandlas eller rentav sägas upp? 
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Kultursamverkansmodellen – 
bakgrund och lägesbedömning 

Beslut om införandet av kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen infördes successivt under perioden 2011–2013 och 

omfattar idag samtliga regioner utom Region Stockholm. I december 2009 

beslutade riksdagen om nya kulturpolitiska mål och en ny modell för fördelning 

av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet7. En särskild utredare 

gavs i uppdrag att lämna förslag om genomförandet och överlämnade sitt betän-

kande till regeringen i februari 20108. Samma år fick Kulturrådet9 regeringens 

uppdrag att förbereda införandet av modellen. Regeringens förslag om genom-

förande tillstyrktes av kulturutskottet10 varefter riksdagen fattade beslut om en 

lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och en för-

ordning utfärdades.11 Förordningen har därefter ändrats vid tre tillfällen, senast 

201712. 

Modellens syfte 

Enligt Tid för Kultur13, den proposition som låg till grund för kultursamverkans-

modellen, tas det stora engagemang för kultur som finns runt om i landet bäst 

tillvara genom att den regionala och lokala nivån får ett tydligare inflytande 

över kulturpolitikens genomförande. Det förväntas leda till att kulturpolitiken 

vitaliseras genom att politikers och medborgares engagemang för kulturområdet 

ökar samtidigt som detaljstyrningen minskar och flexibiliteten blir större. 

Regionalt förankrade analyser och prioriteringar bör, enligt propositionen, tas 

fram inför dialogen med staten. Genom att den kommunala nivån samlas kring 

gemensamma prioriteringar skapas förutsättningar för överenskommelser med 

staten som innebär att roller och ansvar förtydligas. 

Modellen bygger på att nationell, regional och lokal nivå även i fortsättningen 

ska ha ett gemensamt ansvar för kulturpolitikens genomförande och därmed för 

uppfyllandet av de kulturpolitiska målen. Staten ska dock ha ett övergripande 

strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitikens utveckling och för frågor 

om nationell uppföljning och utvärdering.  

                                                      
7 Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10: KrU5 
8 SOU 2010:11 Spela samman 
9 Statens kulturråd benämns i texten Kulturrådet och Myndigheten för Kulturanalys benämns 

Kulturanalys 
10 Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11: KrU1 
11 Lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt 

förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
12 SFS 2017:1264 
13 Prop. 2009/10:3 
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Kultursamverkansutredningen (SOU 2010:11), med uppgift att lägga fram för-

slag om genomförandet av modellen, konstaterade att riksdagens övergripande 

prioriteringar eller principer ska vara styrande för användningen och fördel-

ningen av de statliga medlen till regional kulturverksamhet. En given utgångs-

punkt för staten är de nationella kulturpolitiska målen. Dessa behöver dock 

brytas ner till en mer konkret nivå och preciseras. Formerna för hur dessa mål 

och prioriteringar ska omvandlas till praktisk verksamhet bör i högre grad 

anpassas till regionala behov, möjligheter och önskemål. 

Utredningen framhöll att statens stöd till regional kulturverksamhet bör bidra 

till att ge befolkningen i hela landet möjlighet att ta del av ett varierat kultur-

utbud präglat av förnyelse och kvalitet. Det statliga stödet bör därför syfta till 

att utveckla den kulturella infrastrukturen. Samtidigt bör det främja en regional 

mångfald genom att de skilda förutsättningar som kulturlivet har runt om i lan-

det tas till vara på bästa sätt. Vidare bör stödet ge möjligheter för kulturskapare i 

hela landet att arbeta och utveckla sitt konstnärskap.  

Utredningen ansåg att en viktig utgångspunkt för staten i dialogen med repre-

sentanterna från länen bör vara omsorgen om institutionernas möjligheter att 

utvecklas och att de statliga medel som avsätts bidrar till att garantera en väl 

avvägd institutionell infrastruktur på kulturområdet. Utredningen konstaterade 

samtidigt att det inte är något självändamål att upprätthålla en oförändrad 

institutionsstruktur och att det behöver finnas reella möjligheter för regioner och 

kommuner att göra förändringar där det finns behov av detta och att stödja 

kulturverksamhet som inte bedrivs i institutionsform. 

Regleringen av kultursamverkansmodellen 

Modellens innehåll regleras i lag och förordning. Enligt lag (2010:1919) om 

fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet får ett landsting 

fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under förutsättning att 

det har upprättat en regional kulturplan som överensstämmer med de före-

skrifter som regeringen meddelar. Lagen stadgar också att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala 

kulturplaner och om uppföljning och redovisning av statsbidragen. 

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-

verksamhet innehåller bestämmelser i anslutning till lagen och reglerar den 

samverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen14. 

 

                                                      
14 I rapporten kommer denna förordning för enkelhetens skull att benämnas förordningen. Om 

hänvisningar görs till andra förordningar anges deras fullständiga namn. 
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Beskrivning av innehållet i förordningen 

 Kulturrådet beslutar om det statsbidrag som fördelas till ett landsting (2 §).  

 Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och ge 

ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer (4 §). 

 Förutsättningen för att ett landsting ska få fördela det aktuella statsbidraget är att det har upprättat en 

regional kulturplan och att denna överensstämmer med bestämmelserna i förordningen och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (6 §, första stycket). 

 Regional kulturplan definieras som en beskrivning av  

o de prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få 

statligt stöd,  

o prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen, 

o uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna (5 §). 

 Planen ska avse tre år om det inte finns särskilda skäl för en annan tidsrymd (6 §, andra stycket). 

 Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas 

o i samverkan med länets kommuner och 

o efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället (7 §). 

 Kulturplanen utgör underlag för Statens kulturråds beslut om det statsbidrag som landstinget ska 

fördela (7 §). 

 Med de nationella kulturpolitiska målen och de regionala prioriteringarna som utgångspunkt ansvarar 

landstinget för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till sju angivna konst- 

och kulturområden. Dessa områden är 

o professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

o museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, 

o biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

o professionell bild- och formverksamhet, 

o regional enskild arkivverksamhet, 

o filmkulturell verksamhet, 

o främjande av hemslöjd (8 §, första stycket). 

 Landstingen får lämna statsbidrag till verksamheter som bedrivs i form av länsöverskridande 

samarbete om verksamheterna har anknytning till landstingets område eller dess medlemmar. Det får 

även lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika konstområden (8 §, andra stycket). 

 Landstinget får endast lämna statsbidrag till verksamhet som också får bidrag från landsting eller 

kommun (9 §). 

 Kulturrådet får utöver bidragen till landstingen lämna bidrag till  

o organisationer som företräder det civila samhället och de professionella kulturskaparna för 

deras medverkan i arbetet med att ta fram regionala kulturplaner (9a §), 

o tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse under 

förutsättning av att dessa insatser också får bidrag från landsting eller kommun (10 §).  

 När det gäller de tidsbegränsade utvecklingsbidragen ska Kulturrådet särskilt beakta de nationella 

kulturpolitiska mål som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet (11 §). 

 Landstingen ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har 

använts och vilka effekter som uppnåtts (12 §). 

 Ett landsting kan bli återbetalningsskyldigt om man inte använder medlen för avsett ändamål, lämnat 

felaktiga uppgifter eller inte lämnat någon redovisning av medlens användning (13 §). 
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I förordningen har kulturrådet fått regeringens bemyndigande att meddela de 

föreskrifter som behövs för att verkställa innehållet i förordningen (17 §). 

Kulturrådet har dock valt andra former av styrning än föreskrifter som t.ex. rikt-

linjer för uppföljning. Den mest betydelsefulla styrningen från myndighetens 

sida är rätten att besluta hur de statliga medlen ska fördelas och därmed om de 

kriterier och principer som ska tillämpas i samband med beslutsprocessen. En 

närmare redogörelse för dessa styrmedel lämnas längre fram i rapporten i sam-

band med diskussionen om behovet av förändringar av modellen. 

Ökat regionalt inflytande ska främja måluppfyllelse 

Modellen förväntas bidra till ett ökat lokalt och regionalt engagemang för 

kulturpolitiska frågor. Detta ska bidra till att vitalisera kulturlivet och leda till 

att fler får tillgång till kultur vilket i sin tur skapar bättre möjligheter att vara 

kulturskapare i hela landet. Genom att utforma och prioritera insatser utifrån 

regionala förutsättningar och behov förväntas insatserna bli mer effektiva och 

leda till ökad måluppfyllelse. 

För att uppnå detta erbjuder den nationella nivån regionerna ett direkt inflytande 

över fördelning och användning av de statliga medel som medfinansierar vissa 

regionala och kommunala insatser. För att ytterligare vidga det regionala hand-

lingsutrymmet har statliga kulturmedel för ändamål som före modellens infö-

rande fördelats av olika myndigheter förts samman till ett anslag. 

För att säkerställa att det ökade regionala inflytandet får önskade effekter ställer 

samtidigt staten vissa krav på regionerna: Regionen ska ta fram en regional 

kulturplan som visar hur de statliga medlen ska användas och att samtliga 

angivna konst- och kulturområden omfattas. Planen ska vara baserad på dia-

loger med kommuner, kulturskapare och civilsamhälle och de prioriteringar 

som görs ska ha en tydlig koppling till både nationella kulturpolitiska mål och 

regionala behov och förutsättningar. Regionerna ska dessutom redovisa hur de 

statliga medlen använts och att de inte använts för att ersätta regionala och kom-

munala medel. För att ytterligare säkerställa att den nationella kulturpolitiken 

får genomslag fördelas medlen till regionerna av Kulturrådet efter en dialog där 

den regionala kulturplanen utgör underlag. 
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Modellen ger Kulturrådet rollen att företräda staten. Genom dialoger med 

regionerna och fördelningsbeslut bevakar myndigheten att de kulturpolitiska 

målen beaktas och att de angivna konst- och kulturområdena täcks. Genom att 

fördela strategiska utvecklingsmedel stimulerar den förnyelse utöver det som 

kommer till stånd genom de bidrag som regionerna fördelar och genom bl.a. 

samverkansrådet15 bidrar den till att olika statliga perspektiv kommer till uttryck 

och vid behov samordnas. Sammantaget innebär det att Kulturrådet svarar för 

den konkreta utformningen av statens styrning i modellen givet de förutsätt-

ningar som årligen ges av regeringen i regleringsbrevet till myndigheten. Senare 

i denna rapport diskuteras om modellen skapar en rimlig balans mellan statens 

styrning och regionernas handlingsutrymme, dvs. mellan nationella mål och 

regionala prioriteringar. 

Några grundläggande principer och avgränsningar 

Kultursamverkansmodellen kan sägas utgå från ett antal mer eller mindre 

uttalade principer och avgränsningar: 

 Kommuner, regioner och stat har ett gemensamt ansvar för att bedriva och 

stödja verksamheter som bidrar till att förverkliga de nationella kultur-

politiska målen. 

 Varje politisk nivå – den lokala, regionala och nationella – har ansvar för att 

inom sina respektive ansvarsområden och olika roller söka precisera målen 

och att prioritera vilka insatser som krävs för att de ska kunna uppnås. 

 Strukturerade dialoger mellan nivåer, konstområden och olika aktörer ger 

underlag för beslutsfattande och bidrar till ett lärande om hur de kultur-

politiska målen kan uppnås utifrån varierande förutsättningar och behov. De 

skapar också bättre förutsättningar för den kommunala nivån (dvs. kommu-

ner och regioner) att ta ansvar och utöva inflytande. 

 Modellen fokuserar på den regionala nivån och därmed sådana verksam-

heter som har en sådan omfattning, räckvidd och komplexitet att de har ett 

värde och ett intresse även utanför den kommun där verksamheten har sin 

bas.  

  

                                                      

15 Samverkansrådet har till uppgift att samordna de statliga perspektiven och att värna de 

nationella kulturpolitiska målen inom modellen. De myndigheter och organisationer som ingår i 

samverkansrådet är Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, 

Länsstyrelserna (genom Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet. 
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 Regleringen av modellen fokuserar på den viktiga men ändå avgränsade del 

av den lokala och regionala kulturverksamheten som är föremål för statlig 

medfinansiering. Det utgör inte något hinder för att de regionala dialogerna 

och den regionala kulturplanen har ett bredare perspektiv och för att den 

regionala kulturverksamheten även kan vara en del av, bidra till och dra 

nytta av en rad andra verksamhets- och politikområden såsom hälsa, utbild-

ning, regional utveckling, integration, samhällsplanering, turism m.m. 

 Modellen har ett tydligt fokus på professionell kulturverksamhet. Det är 

genom professionella kulturskapare och institutioner inom olika konst- och 

kulturområden som medborgare kan erbjudas tillgång till kultur och stimu-

leras till eget skapande samtidigt som också civilsamhällets betydelse 

betonas.   

 Modellen förutsätter att regionala och kommunala politiker tillämpar den 

s.k. armlängdsprincipen, dvs. att frågor som handlar om konstens innehåll 

och kvalitet ska överlämnas till professionen och inte vara föremål för poli-

tiska överväganden. 

 

  



Hur bör kultursamverkans-modellen utvecklas? 20 

Hur fungerar modellen? 

Nationella utvärderingar ger en samstämmig bild 

Sedan kultursamverkansmodellen infördes har olika aspekter av den utvärderats 

och följts upp vid flera tillfällen av Kulturanalys och av Kulturrådet. Därutöver 

har SKL tagit fram tre rapporter som belyser modellen. Den mest omfattande 

utvärderingen genomfördes av kulturutskottet under 2015 och finns redovisad i 

rapporten Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultur-

samverkansmodellen16 I departementspromemorian Kultursamverkan för ett 

Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för 

kultursamverkansmodellen17 har regeringen summerat och dragit slutsatser 

utifrån bland annat kulturutskottets rapport. Därutöver har Statskontoret särskilt 

granskat statens uppföljning och utvärdering av modellen. När detta skrivs 

genomför Kulturrådet en genomlysning av myndighetens eget arbete med 

kultursamverkansmodellen som är planerad att redovisas i november 2019. I det 

följande ges en översiktlig beskrivning av huvuddragen av vad som har 

framkommit när modellen utvärderats18. 

Kultursamverkansmodellen beskrivs som en omfattande reform som har inne-

burit ett ökat regionalt och kommunalt inflytande över beslutsfattandet inom det 

regionala kulturområdet samtidigt som den statliga styrningen är fortsatt stark. 

Modellen har i vissa avseenden levt upp till förväntningarna. Den har positivt 

bidragit till ökade kunskaper om de nationella kulturpolitiska målen samt skapat 

ett ökat engagemang bland region- och kommunpolitiker. Den har bidragit till 

att ge kulturpolitik en mer framträdande plats på den politiska dagordningen och 

lett till ökade ekonomiska satsningar från regioner och kommuner. Arbetet med 

att ta fram regionala kulturplaner har lett till breda diskussioner med kommuner, 

kulturskapare och civilsamhälle och synliggjort lokala och regionala kultur-

verksamheter i länens olika delar. Det har även ökat medvetenheten om skill-

nader i tillgången på kultur inom länen och ökat de mindre kommunernas möj-

ligheter till inflytande. Sammantaget har modellen ökat regionens inflytande 

över resursanvändningen av de kulturpolitiska medlen och bl.a. lett till ökad 

samverkan mellan olika konst- och kulturområden samt med andra politik-

områden som regional utveckling och hälso- och sjukvård. 

Däremot tycks modellen inte ha inneburit någon ökad måluppfyllelse när det 

gäller att nå nya grupper eller lett till någon nämnvärd omfördelning av de kul-

turpolitiska medlen vare sig inom eller mellan regioner. Den måttliga anslags-

ökningen från statens sida har bidragit till att utrymmet för nya satsningar varit 

begränsat. Modellen har dessutom inneburit ett omfattande administrativt 

arbete, t.ex. i samband med bidragsansökningar och uppföljning. Samtidigt som 

                                                      
16 2015/16:RFR4 
17 Ds 2017:8 
18 Det kan innebära att enskilda förhållanden som uppmärksammats vid en utvärdering senare 

föranlett förändringar av modellens tillämpning. Jfr avsnittet Modell under utveckling (s. 36–38).  
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regionernas inflytande har ökat har storstadskommunerna fått en mindre fram-

trädande roll och färre nationella kontakter än tidigare. Fortfarande ingår inte 

Region Stockholm i modellen. Kulturanalys gör i en relativt ny rapport19 

bedömningen att modellen i högre grad inneburit regional förvaltning av befint-

lig verksamhet än omprövning och förnyelse utifrån regionala förutsättningar. 

Utvärderingarnas syn på behovet av att utveckla 
kultursamverkansmodellen 

I det följande redovisas några av de viktigaste slutsatserna från de nationella 

utvärderingar som nämnts i föregående avsnitt20. 

Kulturutskottets rapport Är samverkan modellen? 

Eftersom kultursamverkansmodellen inte lett till någon förändrad bidrags-

fördelning eller till förändrade möjligheter att nå de kulturpolitiska målen ansåg 

kulturutskottet att modellen behöver ses över. Utskottet ansåg att det är viktigt 

att 

 överväga hur en ökad fokusering på målen kan byggas in i modellen med 

hänsyn till regionala prioriteringar och variationer. 

 följa utvecklingen av den regionala variationen och av vilka som tar del av 

den regionala kulturen liksom utvecklingen av arbetet med att nå nya del-

tagargrupper. 

 i de fortsatta samtalen om statens bidrag till kultur diskutera vilka satsningar 

som ska ingå i modellen. 

 alla kommuner – stora som små – har ett skäligt inflytande inom ramen för 

modellen. 

 kulturskaparna och civilsamhället är med i modellen och att dialogerna med 

dessa läggs upp på ett bra sätt och att särskilt följa civilsamhällets roll och 

deltagande. 

 den nationella politiska nivån blir mer synlig och att man överväger hur 

dialogen mellan regionala politiker och politiker på den nationella nivån 

kan vidareutvecklas. 

 att regeringen följer upp resultaten av de statliga bidragen till regional 

kultur och årligen redovisar detta till riksdagen. 

  

                                                      
19 Kulturanalys 2019 
20 I redovisningen utelämnas förslag på förändringar eller förtydliganden av modellen som 

åtgärdats eller som saknar relevans för diskussionen om modellens framtida utformning. 
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Departementsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 

Promemorian konstaterar att det finns flera utvecklingsområden och utmaningar 

inom kultursamverkansmodellen som bör hanteras. Det gäller bl.a. 

 frågan om hur skillnaderna i tillgång till kultur i hela landet kan minska 

samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar, 

 kultursamverkansmodellens omfattning i relation till andra nationella stöd 

som fördelas till regional och lokal kultur, 

 behov av att utveckla dialogen med det civila samhället 

 behovet av en tydligare form för dialogen mellan politiska företrädare på 

nationell och regional nivå. 

Utgångspunkten för de förslag och bedömningar som görs i promemorian sägs 

vara att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme 

ges för regionala prioriteringar. Man är dock sparsam med konkreta förslag som 

skulle kunna öka regionernas förutsättningar att bidra till detta.  

Man anser inte att fler stödanordningar bör lyftas in i kultursamverkans-

modellen. Istället bör staten bedriva en aktiv politik utanför modellen genom att 

stödja satsningar inom enskilda regionala verksamheter av nationellt intresse 

och initiera särskilda satsningar inom vissa kulturområden i syfte att uppnå de 

nationella kulturpolitiska målen. Utvecklingsbidraget inom kultursamverkans-

modellen föreslås även i fortsättningen fördelas av Kulturrådet och användas 

som styrmedel av regeringen för att peka ut särskilt prioriterade områden. 

Därutöver föreslås att Kulturrådet ”aktivt bör verka för att inom befintliga ramar 

minska skillnader i tillgång till och delaktighet i kultur i hela landet”. Man säger 

sig vara beredd att formalisera dialogen med den regionala politiska nivån för 

att främja ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemen-

samma politiska prioriteringar och föreslår att detta sker genom årliga dialog-

träffar. Sammantaget framstår intresset när det gäller att vidareutveckla kultur-

samverkansmodellen och den regionala nivåns inflytande som måttligt. 

Kulturanalys 2019 

Rapporten från Kulturanalys innehåller myndighetens senaste lägesbedömning i 

relation till de kulturpolitiska målen och diskuterar bl.a. kultursamverkans-

modellen. Kulturanalys bedömer att det finns en diskrepans mellan förvänt-

ningarna på kultursamverkansmodellen och det faktiska regionala friutrymmet. 

I samband med genomförandet framhölls att reformen syftar till att öka region-

ernas inflytande och ekonomiska resurser och att därmed stödja kulturen utifrån 

regionala förutsättningar och prioriteringar. Enligt Kulturanalys bedömning 

innebär dock modellen att regionerna i praktiken är låsta i en institutionell 

infrastruktur där konsekvenserna av större förändringar som nedläggningar är 

svåröverblickbara och kan innebära resursförluster. Kultursamverkansmodellen 

innebär därför ur ett regionalt perspektiv snarare förvaltning än friutrymme. Det 

gör att friutrymmet finns inom ramen för andra statliga bidrag och satsningar 

som utvecklingsmedel och specialdestinerade statsbidrag. Dessa bidrag är 
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mindre ekonomiskt omfattande än medlen inom kultursamverkansmodellen 

men av större betydelse för förnyelse och utveckling. Däremot är det regionala 

inflytandet mer begränsat. Kulturanalys anser därför att det finns behov av att se 

över relationen mellan kultursamverkansmodellen och andra statliga satsningar 

i syfte att skapa ett större manöverutrymme för kulturpolitiska aktörer på olika 

nivåer.  

Kulturanalys gör vidare bedömningen att de politiskt ansvariga på olika nivåer 

bör beakta riskerna med ett försämrat ekonomiskt läge de närmaste åren och att 

omprioriteringar och nedskärningar på regional nivå innebär påfrestningar på 

såväl statliga bidragssystem som samverkansmodellen. Man anser också att det 

finns ett glapp mellan förväntningarna från politiker på olika nivåer och de 

ekonomiska förutsättningarna att bedriva regional kulturverksamhet. Mot den 

bakgrunden rekommenderar Kulturanalys regeringen att överväga olika sätt att 

hantera utvecklingen, t.ex. att tillföra ytterligare resurser, anpassa uppdragen 

efter aktuellt budgetutrymme, anpassa kulturverksamheterna till en lägre kost-

nadsnivå eller skapa ett större ekonomiskt friutrymme med mer generella 

bidrag. Myndigheten lyfter också olika alternativa strategier för att hantera 

obalansen mellan mål och resurser för regionala kulturverksamheter, t.ex. 

genom att regionerna avvecklar institutioner eller genom ett ökat interregionalt 

samarbete. 

Statskontorets översyn av uppföljnings- och utvärderingssystemet av 
kultursamverkansmodellen 

Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en översyn av systemet för upp-

följning och utvärdering av kultursamverkansmodellen21. Statskontoret bedömer 

att systemet på en övergripande nivå är rimligt utformat men att det finns ut-

rymme för förenklingar och förbättringar. Bland annat föreslås att Kulturrådet 

förenklar uppföljningen, prioriterar uppgifternas tillförlitlighet och jämförbarhet 

och tydliggör uppföljningens syfte. Statskontoret menar att uppföljningen 

främst bör utgöra kunskapsunderlag för ytterligare analyser och inte ligga till 

grund för bidragsgivningen samt att de kontrollerande ambitionerna bör tonas 

ned. Vidare konstaterar myndigheten att regionernas egna uppföljningar och 

utvärderingar varierar i omfattning och anser att det är angeläget att de följer 

upp sina egna kulturplaner.   

Statskontoret anser inte att det är meningsfullt att Kulturanalys genomför ut-

värderingar av kultursamverkansmodellen med alltför täta mellanrum. Istället 

föreslås att regeringen vid särskilda tillfällen ger myndigheten i uppdrag att 

utvärdera modellen. Man anser att uppföljnings- och utvärderingssystemet bör 

utvecklas för att ge bättre underlag för omprövningar av verksamheten. Det kan 

ske genom att Kulturrådet genomför fördjupade analyser av sin bidragsgivning 

och att Kulturanalys i ökad utsträckning lämnar underlag som kan användas för 

                                                      
21 Statskontoret 2018:15, Uppföljnings- och utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen – 

en översyn. 
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omprövningar av kultursamverkansmodellen och bidragsfördelningen på både 

nationell och regional nivå. 

Kulturrådets genomlysning av myndighetens arbete med 
kultursamverkansmodellen 

Kulturrådet genomför under 2019 en genomlysning av sitt eget arbete med sam-

verkansmodellen. Genomlysningen har initierats av myndighetens styrelse och 

ska innehålla analys, slutsatser och eventuella förslag till förändringar vad avser 

styrelsens prioriteringsgrunder, regional fördelning och utveckling av arbets-

processer. En slutlig rapport kommer att redovisas för styrelsen i november. 

Syftet är att undersöka om och på vilket sätt Kulturrådets bidragsgivning och 

arbete med kultursamverkansmodellen kan utvecklas för att den, med utgångs-

punkt i de regionala kulturplanerna, i högre grad ska uppfylla de nationella 

kulturpolitiska målen. Syftet är också att titta på vad styrelsens prioriterings-

grunder gett för resultat, om det finns anledning att revidera dem och i så fall 

hur. I uppdraget ingår också att undersöka om det finns metoder för fördelning 

eller omfördelning av regionala bidrag som bättre tar hänsyn till demografi, 

geografi, regionala satsningar och kulturens tillgänglighet. Genomlysningen 

belyser även dialoger, beredningsprocesser och horisontella perspektiv i arbetet 

med kultursamverkansmodellen. Långsiktigt syftar genomlysningen till att 

stärka samverkansmodellens legitimitet och relevans genom att statlig och 

regional nivå gemensamt främjar arbetet för att uppnå de nationella kultur-

politiska målen och utformar mål och strategiska prioriteringar baserade på 

fördjupat kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Däremot är inte kultursamverkans-

modellen i sig föremål för genomlysningen22. 

  

                                                      
22 Genomlysning av Kulturrådets arbete med kultursamverkansmodellen, Delrapport 1, den 27 

maj 2019. 
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Synpunkter från kommunala 
och regionala politiker och 
kulturchefer 

Under maj-juni 2019 genomfördes 27 telefonintervjuer med kommunala och 

regionala politiker och kulturchefer verksamma i sammanlagt 15 regioner för att 

ta del av deras varierande erfarenheter av och synpunkter på olika aspekter av 

kultursamverkansmodellen23. Urvalet av intervjupersoner har gjorts för att 

kunna inhämta synpunkter från regioner och kommuner av olika storlek och i 

olika delar av landet samt från ledande kulturpolitiker från olika partier som har 

eller har haft egna erfarenheter av arbetet med kultursamverkansmodellen. 

Förhoppningen är att kunna ge en bred och nyanserad bild av hur modellen upp-

fattas men utan ambitionen att vara representativ eller heltäckande. Synpunkter 

från regionala politiker och kulturchefer redovisas under rubriken Det regionala 

perspektivet och de kommunala politikernas och kulturchefernas synpunkter 

under Det kommunala perspektivet. Under rubriken Synpunkter på modellen 

redovisas svar från såväl regionala som kommunala intervjupersoner. 

Det regionala perspektivet 

Nationella mål och regionala prioriteringar 

Det finns bland intervjupersonerna en bred uppslutning bakom de nationella 

kulturpolitiska målen och ingen anser att dessa mål begränsat regionens möjlig-

heter att formulera regionala mål eller att göra regionala prioriteringar. Tvärtom 

anses de nationella målen ha haft en positiv betydelse för den regionala kultur-

verksamheten. De utgör en självklar och värdefull utgångspunkt och det är ofta 

en styrka att kunna hänvisa till dem. Det regionala perspektivet blir tydligt när 

målen ska konkretiseras och man ska prioritera och göra avvägningar – mellan 

t.ex. kommuner och länsdelar, konst- och kulturområden och olika målgrupper. 

Några anser att man tydligare behöver beskriva hur nationella och regionala mål 

hänger samman. I arbetet med att analysera regionala behov och formulera 

regionala mål blir även den regionala utvecklingsstrategin en viktig utgångs-

punkt som bidrar till att koppla samman kulturverksamheten med andra verk-

samheter och politikområden och att därmed möjliggöra synergieffekter. 

Det finns dock röster som anser att de horisontella perspektiv24 som lyfts fram 

från den nationella nivån i regleringsbrev och i dialogen med Kulturrådet ibland 

har fått en alltför stor tyngd. Det handlar dels om att dessa perspektiv ibland 

                                                      
23 Förteckning över intervjupersoner i bilaga. 
24 Horisontella perspektiv som varit aktuella är barn och unga, jämställdhet, hbtq, tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning, etnisk och kulturell bakgrund, nationella minoriteter och 

urfolket samerna samt internationellt utbyte. 
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uppfattas som överordnade i förhållande till de kulturpolitiska målen och dels 

om att det kan saknas förståelse för att dessa mål behöver tillämpas i sitt region-

ala sammanhang. Denna kritik innebär inte att de horisontella perspektiven som 

sådana ifrågasätts utan enbart vilken relativ tyngd de kommit att få. 

Kulturpolitikens ställning 

Kultursamverkansmodellen och arbetet med den regionala kulturplanen anses 

ha bidragit till ett ökat intresse för kulturpolitik bland i första hand regionala 

men i varierande omfattning även bland kommunala politiker. I samband med 

att modellen infördes hamnade kulturfrågorna högre på den politiska dag-

ordningen och kulturpolitiska uppdrag blev mer attraktiva. Ett tecken på detta är 

de ökade ekonomiska satsningar på kultur som regioner och kommuner genom-

fört inom ramen för modellen och som både varit större och ökat snabbare än de 

statliga insatserna. Det framhålls samtidigt att kulturpolitik varit ett etablerat 

politikområde sedan lång tid tillbaka inom såväl regioner som kommuner.  

Denna positiva bild har dock flera nyanser. Det politiska intresset anses ha 

varierat över tid beroende på situationen inom regionens övriga ansvars-

områden, inte minst hälso- och sjukvården. I vissa län har landstinget och i 

andra det kommunala samverkansorganet (regionförbundet) ansvarat för kultur-

verksamheten och dessutom har kulturfrågornas placering inom den politiska 

organisationen varierat över tid. Detta har haft betydelse för hur kulturpolitik 

uppmärksammats och värderats utan att man fördenskull anser sig kunna peka 

ut en viss organisationslösning som optimal utifrån ett kulturpolitiskt perspek-

tiv. Det finns idag en oro över att det ekonomiska utrymmet för satsningar på 

kultur kommer att vara mer begränsat framöver till följd av den ekonomiska och 

demografiska utvecklingen och konkurrensen om resurser från högt prioriterade 

behov inom framför allt hälso- och sjukvården.   

Förvaltning eller förnyelse 

Nationella utvärderingar har visat att de kulturpolitiska målen inte uppnås i 

större utsträckning idag än när kultursamverkansmodellen infördes och att för-

delningen av medel till olika konst- och kulturområden i stort sett är densamma 

som tidigare. Mot den bakgrunden har Kulturanalys karaktäriserat den regionala 

kulturverksamheten som förvaltning snarare än förnyelse.25 Intervjupersonerna 

håller i grunden med om denna bild. Man framhåller att utrymmet för förnyelse 

begränsas av framför allt två faktorer:  

 En stor del av resurserna är bundna i en etablerad institutionsstruktur som 

man i grunden betraktar som positiv. Institutioner för scenkonst och museer 

spelar en viktig roll i en rad olika avseenden. Visserligen tillåter modellen, 

enligt Kulturrådets tolkning, att man gör sig av med institutioner under för-

utsättning att man fortsätter att bedriva verksamhet i andra former inom de 

angivna konst- och kulturområdena. Detta bedöms dock inte som vare sig 

önskvärt eller politiskt möjligt.  

                                                      
25 Kulturanalys 2019 
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 Det finns bland intervjupersonerna en stor besvikelse över statens ekono-

miska engagemang. Statens anslag bedöms inte ha motsvarat kostnads-

utvecklingen inom framför allt personalintensiva verksamheter och har 

inneburit att regionens och kommunernas ökade insatser till stor del använts 

för att täcka upp för detta istället för att finansiera nya satsningar. Detta har 

fått till följd att modellen idag allmänt anses underfinansierad. Samtidigt 

har nya nationella satsningar öronmärkts för olika ändamål och lagts utanför 

samverkansmodellen och därmed regionernas inflytande. 

Även om flertalet intervjupersoner instämmer i att utrymmet för förnyelse varit 

begränsat hävdar man att viktiga insatser ändå har gjorts. Flera nämner den 

utveckling som skett inom dans och bild och form och konstaterar att utveck-

lingsmedlen inom modellen möjliggjort nya satsningar. Man konstaterar också 

att institutionerna med stöd av ägardirektiv och särskilda uppdrag nått nya mål-

grupper och blivit mer tillgängliga, t.ex. genom föreställningar på fler platser 

inom länet. Det finns således en förnyelse som äger rum inom ramen för eta-

blerade verksamheter. Även andra insatser som nätverk, kompetensutveckling, 

regionala utvecklingsprojekt, konsulentverksamhet m.m. anses ha bidragit till 

förnyelse av arbetssätt och verksamhetsformer. Till förnyelsen har också digi-

tala lösningar bidragit. 

Dialogen med kommunerna 

Dialogen med kommunerna beskrivs som omfattande och i huvudsak väl 

fungerande. Dialogen har lett till en samlad och fördjupad kunskap om den 

kulturverksamhet som bedrivs i regionens kommuner och har givit framför allt 

de mindre kommunerna ett ökat inflytande över den regionala kulturverksam-

heten. Samtidigt är dialogen administrativt krävande, särskilt i samband med att 

den regionala kulturplanen tas fram. Regionen intar ofta en samordnande roll 

när det gäller nätverk med länets kommuner. På tjänstemannasidan finns 

genomgående väl utvecklade samverkansformer. För politikerna är bilden mer 

varierad och mötespunkterna är inte alltid lika täta och regelbundna. Man 

noterar att det politiska engagemanget varierar mellan olika kommuner – vilket 

kan ha ett visst samband med kommunens storlek men även med andra 

förhållanden. 

Regionen har ofta utvecklat en mer omfattande samverkan med den eller de 

största kommunen/kommunerna i länet som i många fall har större personella 

och ekonomiska resurser än regionen och som i särskilt hög grad bidrar till 

finansieringen. Det är vanligt att institutioner bedrivs i bolags- eller stiftelse-

form och att regionen och en större kommun delar ägarskapet resp. huvud-

mannaskapet vilket också skapar behov av regelbundna dialoger. Enligt den bild 

som ges fungerar relationerna till dessa större kommuner i regel bra vilket inte 

utesluter att det kan uppstå meningsskiljaktigheter kring t.ex. resursfrågor. 
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Dialogen med den nationella nivån 

Från regionens politiker finns tydliga önskemål om att utveckla dialogen med 

kulturministern och kulturdepartementet. Man efterlyser ett forum där regionala 

politiker kan diskutera med nationella politiker, i första hand kulturministern. 

Man anser inte att det är tillräckligt med en träff om året och anser att träffarna i 

högre grad bör kännetecknas av dialog och ett ömsesidigt givande och tagande. 

Det finns en förväntan om att få möjlighet att diskutera reformidéer innan de 

lanseras men också en beredskap att själva initiera frågor och bidra till dis-

kussionen. En förutsättning för en bra dialog är att det finns en väl förberedd 

agenda som upprättats gemensamt. Flera politiker nämner det politikerforum 

som etablerats kring den nationella tillväxtstrategin som ett bra exempel på hur 

en konstruktiv dialog kan utformas. 

Utöver dialogen med kulturministern nämner flera politiker behovet av att vid 

lämpliga tillfällen även få till stånd en dialog med riksdagens kulturutskott. Det 

är viktigt att de politiker som svarar för riksdagens beredning av kulturpolitiska 

frågor också kan ta del av regionernas och kommunernas erfarenheter och 

diskussioner. 

Från de regionala kulturchefernas sida ger man en i huvudsak positiv bild av 

den dialog som förs med Kulturrådet utifrån de regionala kulturplanerna och de 

årliga verksamhetsplanerna inför beslut om anslag till den regionala kultur-

verksamheten. Man uppfattar dialogträffarna som konstruktiva och att man 

möter en myndighet med bred och djup kompetens. På några punkter framförs 

dock kritik:  

 Flera anser att Kulturrådet inte på ett tydligt sätt lyckats motivera varför 

man avslår vissa äskanden från regionerna. Det finns också en aktuell kritik 

som handlar om hur en årlig minskning av en regions kulturanslag föranlett 

motsvarande neddragning av det statliga anslaget till regionen. Det har skett 

trots att regionen under en rad år ökat sina anslag betydligt mer än staten 

och den aktuella anslagsminskningen berört verksamheter som inte om-

fattats av statens bidragsgivning. 

 En mer generell kritik tar sin utgångspunkt i dialogens starka fokus på att ge 

underlag för anslagsbeslut. Därmed minskar utrymmet för diskussioner om 

vad såväl stat som region kan göra för att öka måluppfyllelsen eller vad man 

kan lära av de utvecklingsinsatser som genomförts.  

 Det framförs även kritik mot Kulturrådets uppföljning som anses admini-

strativt krävande med frågor som varit svåra att besvara och som dessutom 

tenderat att bli normerande. Intervjupersoner som framför denna kritik 

uttrycker en mer positiv syn på de utvärderingar som Kulturanalys genom-

fört. 

 Några uttrycker kritik mot de årliga samverkanskonferenserna. Kritikerna 

menar att det finns en potential för fördjupad dialog och gemensamt lärande 

som inte tas till vara. Det riktas också kritik mot att de samtal som Kultur-

rådet bjuder in till inte behandlar konst- och kulturområdena i modellen. 
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 Några anser att det finns fler relevanta aktörer som bör ingå i samverkans-

rådet, t.ex. Folkbildningsrådet. 

Kommunperspektivet 

Generellt sett uttrycker intervjupersonerna från kommunerna en positiv syn på 

kultursamverkansmodellen. Den anses ha ökat och breddat intresset för kultur i 

kommunerna även om det i framför allt större kommuner funnits ett starkt 

kulturpolitiskt engagemang redan tidigare. 

Man är också positiv till hur regionerna genomfört dialogerna med kommu-

nerna i samband med att en ny regional kulturplan tagits fram och till de forum 

som regionerna skapat för att diskutera kulturpolitiska frågor med kommunala 

beslutsfattare. Man anser att dessa dialoger bidragit till att synliggöra och öka 

kunskapen om den kulturverksamhet som bedrivs i länets kommuner. Kommu-

nerna har också haft goda möjligheter att bidra till och ge synpunkter på kultur-

planens innehåll. Dialogerna har också skapat nya möten mellan olika konst- 

och kulturområden och därmed möjliggjort nya samarbeten. 

På något håll anser man att dialogen var mer intensiv och intresset större i 

samband med att modellen genomfördes och man ser också att intresset varierar 

mellan länets kommuner. De större kommunerna tar ofta ett större ansvar, dels 

genom att vara stora delägare i eller huvudmän för en eller flera av länets kul-

turinstitutioner och dels genom att vara drivande i samarbetet mellan länets 

kommuner kring kulturverksamhet. Den senare rollen delar man för övrigt med 

regionen. Överhuvudtaget verkar regionen och de större kommunerna ha ut-

vecklat en konstruktiv samverkan och ha skapat en bra rollfördelning. Generellt 

anser man att regionerna har respekt för de större kommunernas kompetens, 

erfarenheter och strategiska resurser inom kulturområdet. Det hindrar dock inte 

att kommuner och regioner kan ha olika uppfattningar och behöva förhandla om 

resurs- och ansvarsfrågor. 

Det framhålls att prioriteringar som innebär åtaganden från kommuner också 

förutsätter kommunala, politiska beslut. Det gäller generellt för samtliga kom-

muner men blir särskilt tydligt för storstäder med expansiv stadsutveckling, 

omfattande kulturverksamhet, stor kulturbudget och en avsevärd andel av 

regionens befolkning. Utifrån ett storstadsperspektiv framhålls att kultur-

samverkansmodellen många gånger kan vara svår att applicera på storstads-

kommunerna. Man upplever att den regionala kulturpolitiken främst är riktad 

mot kommuner med mer begränsade resurser för att utveckla egna kultur-

verksamheter. Utvecklingen beskrivs dock som klart positiv och pågående 

diskussioner med regionen förs i en mer konstruktiv anda än tidigare. Man ser 

därför en stor potential i att stad och region samverkar och utvecklar strategier 

som gemensamt stärker den regionala helheten. Storstäderna ser också ett 

tydligt behov av att regelbundet vara representerade i dialogen med den 

nationella politiska nivån. 

Några intervjupersoner efterlyser dock en större förståelse från regionens sida 

för kommunernas kulturpolitiska betydelse och för att man faktiskt ansvarar för 
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basen när det gäller samhällets kulturinsatser. Regionen anses inte alltid besitta 

den kunskap som erfordras om situationen i länets kommuner och är därför inte 

tillräckligt bra på att föra kommunernas talan. Från kommunernas sida är man 

genomgående negativ till att de projektmedel som staten fördelar till kommunen 

istället skulle fördelas av regionen – t.ex. när det gäller bidragen till skapande 

skola, kulturskola, bibliotek, Äga rum m.m. Det finns enskilda exempel på hur 

en region fördelat medel till institutioner i en kommun utan föregående kon-

takter med kommunen ifråga. Från något mindre kommuner finns önskemål om 

att fler aktiviteter, t.ex. föreställningar och konserter, ska förläggas i eller i när-

heten av den egna kommunen och därmed underlätta tillgängligheten. Det finns 

också i något fall en irritation över, som man anser, bristande förståelse från 

regionala institutioner om behovet av insatser utanför ”stationeringsorten”.  

Kommunernas företrädare delar uppfattningen att modellen varit och är under-

finansierad och att detta bidragit till att en del av förväntningarna inte kunnat 

infrias. Man ser att en stor del av resurserna är låsta i den etablerade institu-

tionsstrukturen samtidigt som man vill värna dessa institutioner och ser deras 

betydelse. Det gäller i synnerhet de institutioner som är förlagda inom den egna 

kommunen och där man är huvudman eller (del)ägare. Någon anser dock att den 

regionala kulturplanen tenderar att gå direkt från nationella och regionala 

kulturpolitiska mål till verksamhetsplanering för de institutioner som redan 

erhåller bidrag. Även om medlen till stor del är bundna av institutioner vore det 

önskvärt med en plan som beskriver hur kulturområdet som helhet bör utvecklas 

inom regionen och som anger mål för varje kultur- och konstområde. Då skulle 

man åtminstone ha en teoretisk möjlighet att väga institutionernas värde gent-

emot andra insatser när medel ska fördelas. Man framhåller också att ambi-

tionen att nå nya grupper inte enbart har en geografisk utan även en socio-

ekonomisk dimension och att detta kräver olika strategier och lösningar. 

Regionen bedöms ha en viktig roll när gäller att driva och/eller koordinera olika 

former av stöd och främjande insatser för kommunerna, som nätverk, mötes-

platser, kompetensutveckling, konsulentverksamhet m.m. Detta är särskilt 

viktigt när nya konst- och kulturområden ska utvecklas och strategiska sats-

ningar genomföras. Några intervjupersoner anser att regionerna kan bli bättre på 

att dra nytta av de särskilda kompetenser och styrkor som finns i olika kommu-

ner medan andra lyfter fram goda exempel på att regionen stimulerar ett sådant 

delat ansvarstagande.  

Synpunkter på modellen 

Modellen är underfinansierad 

Det finns en tydlig och samfälld uppfattning bland intervjupersonerna att 

modellen är underfinansierad och att detta beror på att de statliga anslagen inte 

följt kostnadsutvecklingen. Här anser några av de svarande att regeringen bör 

prioritera ekonomiska förstärkningar av samverkansmodellen framför special-

destinerade statsbidrag till enskilda projekt och att fler statsbidrag borde ingå i 

modellen.  
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När regionens anslag minskar 

Det finns också en kritik mot tillämpningen av Kulturrådets princip om att 

sänkta anslag inom en region ska följas av sänkta statliga anslag till regionen. 

Man konstaterar att principen kan drabba regioner som tidigare gjort betydande 

ekonomiska satsningar men som i en kärv ekonomisk situation tvingas göra 

besparingar inom hela sin verksamhet för att klara balanskravet i kommunal-

lagen. I ett sådant skede blir konsekvenserna för den regionala kulturverk-

samheten dubbelt så kännbara. Dessutom ser en del intervjupersoner en risk för 

att principen kan innebära en omfördelning från verksamhetsmedel till utveck-

lingsmedel, så att andelen som fördelas av regionerna minskar till förmån för 

nationellt fördelade medel. En sådan utveckling skulle stå i direkt strid med 

modellens grundtanke om ett ökat regionalt inflytande. 

Fördelningen av utvecklingsmedel 

När det gäller fördelningen av utvecklingsmedel finns olika uppfattningar. En 

majoritet anser att den nuvarande ordningen där medlen fördelas av Kulturrådet 

efter ett ansökningsförfarande fungerar väl. Det anses rimligt att medlen för-

delas utifrån en nationell överblick samtidigt som regionerna ges möjlighet att 

kommentera ansökningar från institutioner/organisationer i det egna länet och 

därmed bidra till Kulturrådets beslutsunderlag. Andra anser att utvecklings-

medlen bör ingå i anslaget till regionerna för att kunna fördelas utifrån behoven 

och förutsättningarna i varje enskild region. På det sättet skulle det regionala 

förnyelsearbetet kunna stärkas. En invändning mot denna lösning är att utveck-

lingsmedlen inte skulle vara tillräckligt omfattande för flertalet regioner för att 

uppnå den kritiska massa som krävs för att bidra till verklig förnyelse. Vissa 

befarar att medlen då skulle riskera att försvinna in i den löpande verksamheten.   

Modellens omfattning 

Det finns ett relativt brett stöd för att man i förordningen ska ange vilka konst- 

och kulturområden som omfattas av modellen. Det främsta skälet som anges är 

att detta ger ett skydd för framför allt mindre och svagt utvecklade områden 

som saknar etablerade institutioner. Man konstaterar att förordningen möjliggör 

en interregional arbetsfördelning där insatser inom enskilda områden genomförs 

gemensamt för flera regioner och basen är förlagd i en annan region. Några vill 

föra in ytterligare områden i modellen medan andra anser att nuvarande bestäm-

melser ger ett tillräckligt stort utrymme för de nya områden som är aktuella. 

Det finns dock röster som förespråkar en mer öppen skrivning. Ett argument är 

det rent principiella: Regionen bör tilltros förmågan att fritt fördela medel och 

bedriva verksamheter utifrån nationella och regionala kulturpolitiska mål. Men 

ett lika viktigt argument är att en mer öppen skrivning underlättar etableringen 

av ett bredare perspektiv på kultur och en fruktbar samverkan med andra poli-

tikområden. Det kan handla om kultur som en dimension i arbetet med t.ex. 

hållbar utveckling, demokrati, integration, hälsa, samhällsplanering, utbildning, 

digitalisering och jämställdhet.  
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Oavsett vilken syn man företräder när det gäller de sju angivna områdena 

konstaterar man att den regionala kulturverksamheten och den regionala kultur-

planen idag har en större bredd och omfattar fler kulturområden än de som 

anges i förordningen. Det betraktas allmänt som orimligt att avgränsa dialogen 

med kommuner, kulturskapare och civilsamhälle till dessa sju områden och det 

anses ha ett stort värde att kunna synliggöra bredden i den kulturverksamhet 

som bedrivs av olika aktörer i hela regionen. Men framför allt utgör ett bredare 

perspektiv en förutsättning för att uppnå såväl nationella som regionala mål.  

Dialogen med den nationella politiska nivån 

Från regionala politiker finns ett uttalat önskemål om en tätare och mer 

strukturerad dialog med regeringen, dvs. kulturministern och kulturdeparte-

mentet. Man är mycket tydlig med att man vill se ett forum där regionens 

ledande kulturpolitiker kan föra diskussioner med i första hand kulturministern. 

Det handlar inte om att få information eller kunna ta del av goda exempel. 

Däremot vill man gemensamt kunna diskutera aktuella kulturpolitiska frågor 

och problem och att få till stånd ett ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter 

utifrån ett politiskt perspektiv. Detta förutsätter en tätare frekvens, några före-

slår 2 ggr per år, och goda möjligheter att påverka agendan. 

Dialogen som föregår beslut om anslagsfördelning 

De svarande är i allmänhet nöjda med hur dialogen med Kulturrådet förs i 

samband med anslagsprocessen. Man efterlyser dock en ökad transparens när 

det gäller motiven för beslut som innebär avvikelser från äskanden och avslag 

på projektansökningar. Man ser också ett behov av att utveckla en dialog som i 

ökad utsträckning fokuserar på ömsesidigt utbyte och lärande. Här bör fokus 

ligga på vilka insatser som krävs för att de kulturpolitiska målen ska kunna 

uppnås och hur man gemensamt ska kunna utveckla kulturverksamheten. 

Övrigt 

Ingen av de företrädare för vare sig regioner eller kommuner som intervjuats 

anser att införandet av modellen var ett misstag eller att man bör återgå till den 

ordning som gällde tidigare. Tvärtom anser man att modellen i huvudsak spelat 

en positiv roll. Även de intervjupersoner som framför kritiska synpunkter vill se 

en utveckling och definitivt inte någon avveckling av modellen. 
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Några viktiga 
utvecklingsområden 

Framgångar att bygga vidare på 

Som tidigare redovisats i denna rapport har kultursamverkansmodellen haft en 

rad positiva effekter: 

 Kultur är idag en viktig och framträdande del av regionens uppdrag och har 

med framgång kunnat konkurrera om regionens resurser. Det har inneburit 

ett större och bredare kulturutbud för regionens invånare. 

 Dialogen med kommuner, kulturskapare och civilsamhälle har utvecklats 

och fått fastare former. Den har synliggjort verksamheter och aktiviteter 

inom olika konst- och kulturområden samtidigt som den ökat kunskaperna 

om behov och utvecklingsmöjligheter i olika delar av regionen. Den har 

också skapat ökade förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer och 

olika konst- och kulturområden. 

 Arbetet med att ta fram den regionala kulturplanen har gjort det möjligt att 

göra väl underbyggda analyser av regionala förutsättningar och behov. Det 

har i sin tur kunnat ligga till grund för kulturpolitiska mål och strategier som 

är regionalt förankrade.  

 Det regionala sammanhanget har skapat förbättrade förutsättningar för sam-

verkan med en rad olika politikområden – såväl inom regionen som i kom-

munerna. Det har i sin tur möjliggjort mer kraftfulla insatser och ett ökat 

genomslag för de kulturpolitiska målen. 

Sammantaget har kultursamverkansmodellen inneburit att Sveriges regioner 

utvecklat kapacitet, kompetens och arbetsformer för att på kort och lång sikt 

främja och koordinera kulturverksamheter runt om i regionen. Regionernas 

strategiska kapacitet inom kulturområdet har stärkts och utgör idag en viktig del 

av den kulturella infrastrukturen. 

Förväntningar som inte infriats 

Samtidigt finns också en kritisk beskrivning av att kultursamverkansmodellen 

inte lyckats leva upp till flera mycket viktiga förväntningar:  

 Det är inte fler människor som tar del av eller utövar kultur idag än när 

modellen infördes. Den tycks således inte ha bidragit till att det kultur-

politiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet uppnåtts i 

någon nämnvärt högre utsträckning. 

 Modellen har inte bidragit till att tillgången till kultur blivit jämnare och 

fördelningen av resurser mellan regionerna har inte förändrats på något mer 

påtagligt sätt. Den har inte heller inneburit att variationerna mellan regioner 
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minskat mer än marginellt när det gäller kulturvanornas omfattning och 

inriktning. 

 Modellen har inte inneburit någon särskilt omfattande förnyelse av den 

regionala kulturverksamheten och de kulturella uttrycksmedlen. Det är fort-

farande samma institutioner som erhåller ungefär lika stor andel av medlen 

som tidigare och det är enbart i begränsad omfattning som tidigare svaga 

respektive nya områden som t.ex. dans, bild och form, läs- och litteratur-

främjande och nycirkus fått ökade resurser och omfattning. 

Sammantaget tycks det ökade regionala inflytandet ha inneburit små för-

ändringar av resursfördelning och verksamhetsinriktning och haft begränsade 

effekter i form av ökad måluppfyllelse. Modellen anses å andra sidan inte ha 

inneburit några försämringar i dessa avseenden. Men med hänsyn till de högt 

ställda förväntningarna när modellen infördes finns anledning till eftertanke. 

Varför har inte det ökade regionala engagemanget och regionernas stärkta 

kapacitet gjort ett tydligare avtryck? Behöver modellen utvecklas eller rentav 

reformeras för att en mer positiv utveckling ska vara möjlig? 

Tänkbara förklaringar 

I det följande redovisas några faktorer och förhållanden som kan ha bidragit till 

den blygsamma resultatutvecklingen och den begränsade förnyelsen: 

 Statens bidrag till modellen har inte ökat i takt med regionernas och 

kommunernas anslag. Visserligen har det statliga bidraget ökat mer än 

konsumentprisindex (KPI) sedan modellen infördes (9 respektive 6 

procentenheter). Samtidigt visar Kulturanalys i en rapport om den ekono-

miska utvecklingen av länsteatrarnas verksamhet26 att verksamhetsanslagen 

urholkats eftersom lönekostnaderna ökat mer än anslagen. Kulturanalys 

menar att detta är ett problem för alla personalintensiva delar av kultur-

sektorn27. Flera regioner och kommuner anser att deras ökade resurser 

använts för att kompensera mer blygsamma insatser från statens sida. Där-

med har utrymmet varit begränsat för nya satsningar, ökade ambitioner och 

ändrad fördelning mellan olika verksamheter i länet.  

 En faktor som starkt bidrar till modellens kontinuitet är den tyngd som olika 

kulturinstitutioner inom framför allt scenkonst och museer har och den 

andel av resurserna som dessa tar i anspråk. När modellen infördes betona-

des omsorgen om institutionernas möjligheter att utvecklas och betydelsen 

av att de statliga medlen skulle bidra till att garantera en väl avvägd institu-

tionell infrastruktur på kulturområdet. Senare har framför allt Kulturrådet 

uttalat att staten inte lägger sig i om en region skulle välja att lägga ner en 

institution om man skapar andra former för att ge medborgarna tillgång till 

kultur inom det aktuella konst- eller kulturområdet. Men som tidigare 

                                                      
26 Dramatiska villkor. Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme 1980–2015, Kulturanalys 

Rapport 2017:1. 
27 Kulturanalys 2019, Rapport 2019:1 



Hur bör kultursamverkans-modellen utvecklas? 35 

framhållits anser regionens företrädare att institutionerna har en viktig roll 

att fylla och att nedläggningar inte är önskvärda.  

 Från statens sida har man valt att inte växla upp modellen. Visserligen har 

två nya områden, läs- och litteraturfrämjande respektive bild och form, till-

förts men under en mandatperiod där kulturanslagen ökat kraftigt valde 

regeringen att prioritera nya specialdestinerade bidrag och projektmedel 

som fördelas direkt av den nationella nivån framför att ta tillvara och för-

stärka den regionala kapacitet som byggts upp genom modellen. 

 Samtidigt som modellen inneburit ett ökat regionalt inflytande är den stat-

liga styrningen fortsatt stark. Processen kring bidragsfördelning och ut-

formningen av uppföljningssystem har ansetts vara normerande. Särskilda 

villkor i regleringsbrev och öronmärkta satsningar har bidragit till detalj-

styrning och vid fördelningen av de utvecklingsmedel som ingick i 

modellen är regionernas inflytande begränsat.  

 Kulturrådets uppgift att fördela verksamhetsmedlen till regionerna kan 

förväntas påverka dialogen med regionerna. För Kulturrådet är det viktigt 

att de regionala kulturplanerna och äskandena ger bra underlag för fördel-

ningsbesluten. För regionerna är det viktigt att få ett så väl tilltaget bidrag 

som möjligt. Då kan det vara frestande att anpassa skrivningar i kulturplan 

och äskanden och att lyfta fram utvecklingssatsningar som bedöms som 

särskilt gångbara utifrån de nationella kraven. Processen riskerar att ge en 

sådan ”förhandlingslogik” större tyngd än en lärandelogik – trots goda 

ambitioner och ömsesidig respekt från båda parter. Man kan på goda grun-

der utgå från att det inte finns någon standardlösning vare sig på nationell 

eller regional nivå för hur de nationella kulturpolitiska målen ska uppnås. I 

stället krävs en kontinuerlig utveckling av strategier, metoder och angrepps-

sätt och gemensam problemlösning där parterna deltar på lika villkor. 

Frågan om hur en sådan lärandelogik kan ges ett tydligt företräde framför 

en mer instrumentell förhandlingslogik ska därför inte underskattas.  

 Samtidigt som dialogen på tjänstemannanivå med Kulturrådet anses fungera 

har regionens politiker saknat en arena för dialog med den nationella poli-

tiska ledningen, dvs. kulturministern. För närvarande genomförs dialoger en 

gång om året utifrån en dagordning som tas fram av kulturdepartementet i 

dialog med Sveriges Kommuner och Landsting. Denna frekvens anses dock 

otillräcklig för att dialogen ska möjliggöra ett mer strategiskt idé- och 

erfarenhetsutbyte kring den regionala kulturverksamheten och för att ge 

regionerna möjligheter att föra fram sina synpunkter på reformidéer och 

nationella satsningar. 

 Modellen har inneburit en omfattande administration. Det har delvis handlat 

om att utveckla former för konstruktiva dialoger med kommuner, kultur-

skapare och civilsamhälle när den regionala kulturplanen tagits fram liksom 

att bilda referens- och beredningsgrupper för att säkra en professionell 

kvalitetsbedömning av ansökningar och upprätthålla principen om arm-

längds avstånd. Detta administrativa merarbete ifrågasätts inte annat än att 

det borde ha följts av statliga medel. Däremot anses delar av arbetet med 
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äskanden och uppföljning utgöra en administrativ börda av mer tveksamt 

värde.  

 När modellen infördes pågick intensiva diskussioner om en ny regional 

indelning med större och därmed mer robusta regioner. Större befolknings-

underlag, ökad skattekraft och stärkt institutionell kapacitet förväntades 

medverka till att de nya regionerna skulle få bättre förutsättningar att 

genomföra modellens intentioner. Förslag om ny indelning kom dock aldrig 

att genomföras och ansvaret fick istället axlas av regioner varav flertalet var 

relativt små. I flera län hanterades den regionala kulturverksamheten av 

kommunala samverkansorgan (regionförbund) som visserligen hade en god 

kommunal förankring men som saknade beskattningsrätt. 

Utgångspunkten för dessa försök till förklaringar har varit att modellen faktiskt 

misslyckats i flera viktiga avseenden. Men det kan också finnas anledning att 

problematisera den kritik som talar om bristande måluppfyllelse i förhållande 

till de kulturpolitiska målen och då framför allt det s.k. delaktighetsmålet. 

Diskussionen om svårigheterna att uppnå dessa mål är inte ny och frågan om 

medborgarnas tillgång till kultur har diskuterats så länge det har funnits en 

nationell kulturpolitik. Det är därför inte särskilt uppseendeväckande att kultur-

samverkansmodellen ännu inte lyckats bryta utvecklingen. En uppfattning är 

t.ex. att en framgångsrik kulturpolitik bara kan uppnås genom samverkan med 

andra politikområden. Man kan också fundera över om det är positivt att en stor 

andel av befolkningen tar del av olika former av kultur eller om det är negativt 

att den resterande delen inte gör det. Det handlar om den klassiska frågan om 

glaset är halvfullt eller halvtomt. Annorlunda uttryckt – är det en framgång att 

den regionala kulturverksamheten bidragit till att upprätthålla ett stort och brett 

deltagande eller är det ett misslyckande att inte fler deltar och att man inte i 

större utsträckning lyckats nå kategorier med ett särskilt lågt deltagande. Frågan 

har inget självklart svar men man bör vara försiktig med att betrakta bristande 

uppfyllelse av visionära mål som ett stort misslyckande.  

Det behöver inte heller beskrivas som ett problem att regionerna väljer att satsa 

på att behålla och utveckla sina kulturinstitutioner eller att dessa tar i anspråk en 

så stor del av resurserna. Det är möjligen mer relevant att se institutionerna som 

en viktig och värdefull del av den kulturella infrastrukturen som måste ges för-

utsättningar att utveckla sin verksamhet för att vara fortsatt angelägna och till-

gängliga för regionernas invånare. 

Modell under utveckling 

Innan vi diskuterar möjliga förändringar av kultursamverkansmodellen finns det 

anledning att uppmärksamma den utveckling av modellen och dess funktions-

sätt som faktiskt ägt rum. Flertalet av de förändringar som skett är informella 

medan andra är en följd av ändrad reglering eller nya rutiner. 

 När modellen infördes fanns en oro för att de nationella kulturpolitiska 

målen inte skulle få tillräckligt stor tyngd, att principen om armlängds 

avstånd inte skulle upprätthållas och att skillnaderna mellan regionerna 
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skulle öka. Idag kan vi konstatera att farhågorna varit ogrundade. Det finns 

en mycket stark uppslutning bakom de kulturpolitiska målen och en 

oreserverad acceptans för armlängdsprincipen. Det här visar att regionalt 

inflytande också leder till ett regionalt ansvarstagande och att det finns liten 

anledning från statens sida att utöva detaljstyrning av verksamheten eller att 

det behövs pekpinnar för hur medel bör fördelas. Det finns en rad skäl för 

rutiner och riktlinjer – t.ex. när det gäller utformning av projektansökningar 

och underlag för uppföljning av hur medel använts. Men då handlar det inte 

om att påverka regionernas prioriteringar. Sammantaget så visar utveck-

lingen att staten kan visa tillit till regionernas vilja och förmåga att planera 

kulturverksamheten och att det finns en stark regional uppslutning bakom 

de nationella kulturpolitiska målen. 

 Kultursamverkansmodellen som den beskrivs i lagstiftning och förordning 

handlar om statens bidrag för att delfinansiera regional kulturverksamhet. 

Den regionala kulturplanen definieras som en beskrivning av hur de statliga 

medlen ska användas och kravet på samverkan respektive samråd rör dessa 

statliga medel. Men de regionala kulturplanerna och dialogerna har ett 

betydligt bredare perspektiv. Här finns kulturverksamheter som helt saknar 

statlig finansiering. Här finns kopplingar till regionens utvecklingsstrategi 

och till satsningar som berör olika politikområden inom såväl regionen som 

kommunerna. Kort sagt, den regionala kulturplanen är en plan för hela 

länets kulturverksamhet. Regionalt är detta en självklarhet och det är uppen-

bart att den nuvarande förordningen inte begränsat denna utveckling.  

 Det finns ytterligare exempel på att modellen inte varit statisk. Ett är att två 

nya konst- och kulturområden förts in i modellen, läs- och litteratur-

främjande och professionell bild- och formverksamhet. Ett annat att det 

varit möjligt att stödja professionell scenkonst (nycirkus) som inte explicit 

finns med i förordningens beskrivning av scenkonstområdet. Ytterligare ett 

exempel är att 16 av de 20 regioner som ingår i modellen antagit regionala 

kulturplaner som omfattar fyra år trots att förordningen stadgar att planerna 

ska avse tre år om det inte finns skäl för annat. Det har uppenbarligen 

funnits utrymme för regionen att anpassa planens längd efter vad som 

ansetts lämpligt. 

 Dialogen mellan regionerna och kulturrådet tycks ha fungerat väl från start 

och har sedan utvecklats i positiv riktning. Man kan också se ett ökat 

intresse från kulturdepartementet för att utveckla den politiska dialogen. 

 Den bestämmelse som infördes om att Kulturrådet får lämna bidrag till 

organisationer som företräder det civila samhället och de professionella 

kulturskaparna för deras medverkan i att ta fram och genomföra regionala 

kulturplaner har fått positiva effekter för dessa kategorier. Organisationer 

som Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 

och Ideell kulturallians (IKA) har i högre grad kunnat stödja sina medlem-

mar med utbildningar och servicematerial och därmed stärka deras förut-

sättningar att medverka i de regionala dialogerna vilket i sin tur har 

utvecklat samspelet mellan regioner, kulturskapare och civilsamhälle.   



Hur bör kultursamverkans-modellen utvecklas? 38 

 Administrativa förenklingar har genomförts under perioden. Bland annat 

pågår förändringar av Kulturrådets kvantitativa och kvalitativa uppföljning 

utifrån Statskontorets rekommendationer28.  

 Det faktum att den regionala indelningen inte förändrats så att större och 

mer slagkraftiga regioner kunnat bildas har ökat behovet av interregional 

samverkan. Sådan samverkan har också utvecklats i olika delar av landet, 

framför allt i den södra och den norra delen av Sverige. 

 

  

                                                      
28 Statskontoret 2018:15 
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Förslag till förändringar och 
fortsatt utveckling 

I det följande diskuteras konkreta förslag till förändringar och utvecklings-

områden när det gäller kultursamverkansmodellen. Förslagen handlar först och 

främst om hur modellens innebörd ska definieras vilket även förutsätter en 

diskussion om statens respektive regionernas roller i anslutning till modellen. 

Vidare diskuteras olika aspekter av statens delfinansiering. Det handlar om 

vilka områden som ska kunna erhålla statliga medel och vilka bidrag som ska 

ingå i modellen, om hur bidragens nivåer ska kunna säkerställas och vad som 

händer om regionerna minskar sina anslag, hur verksamhetsbidragen och 

utvecklingsmedlen ska fördelas och om hur fördelningen mellan regionerna bör 

se ut. Därefter diskuteras behovet av att utveckla dialogen mellan stat och 

regioner och att stärka dess fokus på lärande. Slutligen redovisas förslag som 

rör interregionalt samarbete, samordning av de regionala kulturplanernas längd 

samt frågan om Region Stockholms deltagande. Innan förslagen sammanfattas i 

punktform beskrivs behovet av ändrad reglering. 

Det finns dock anledning att först lyfta fram några mer allmänna men prin-

cipiellt viktiga utgångspunkter för den fortsatta diskussionen: 

 Sätt de nationella kulturpolitiska målen i fokus. De förändringar som 

föreslås ska kunna öka förutsättningarna att uppnå dessa mål. Här handlar 

det inte om enskilda åtgärder som omedelbart skulle få sådana effekter. Det 

är ytterst tveksamt om det finns några sådana enkla recept. Snarare handlar 

det om att utforma strukturer och processer på ett sätt som skapar lång-

siktigt goda förutsättningar att nå längre än tidigare. 

 Öka det regionala handlingsutrymmet. Sedan kultursamverkansmodellen 

genomfördes har regionernas kapacitet att utveckla den regionala kultur-

verksamheten stärkts. Om den nationella nivån är beredd att ge regionerna 

ökad frihet kommer de också att ta ett ökat ansvar. Erfarenheterna av 

modellen så här långt visar att regionerna förtjänar tillit.  

 Utveckla samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå. 
Stat, region och kommuner har olika roller men har alla möjligheter att 

medverka till att utveckla kulturverksamheten. En viktig del handlar om att 

tillförsäkra den regionala kulturverksamheten erforderliga resurser. En 

annan om utbyte av kunskaper och erfarenheter och om öppenhet för 

gemensamma insatser och nya lösningar. Det gäller såväl den politiska som 

tjänstemannanivån. 
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Kultursamverkansmodellens omfattning och innebörd 

Kultursamverkansmodellen som den regleras i lagstiftning och förordning utgår 

från att stat, regioner och kommuner har ett gemensamt finansieringsansvar för 

den regionala kulturverksamheten. Samtidigt har regleringen sitt huvudsakliga 

fokus på de statliga bidragen. Den regionala kulturplanen definieras som en 

beskrivning av hur de statliga medlen ska användas och kravet på samverkan 

respektive samråd handlar om dessa statliga medel. Men när man läser de regio-

nala kulturplanerna liksom beskrivningar av vad som avhandlas i de regionala 

dialogerna finner man betydligt mer. Här finns kulturverksamheter som helt 

saknar statlig finansiering. Här finns starka kopplingar till den regionala ut-

vecklingsstrategin och till satsningar i samverkan med olika politikområden. 

Kort sagt, den regionala kulturplanen är en plan för hela den regionala kultur-

verksamheten. Detta är en självklarhet i Sveriges regioner och även Kulturrådet 

konstaterar i positiva ordalag detta faktum i sitt budgetunderlag för 2020–22.   

Det finns flera förklaringar till denna utvidgning av modellen: Kultur är ett 

sedan länge etablerat politikområde i regionerna och det har varit naturligt och 

nödvändigt att inkludera alla dess delar när man genomförde mer omfattande 

och strukturerade dialogprocesser med kommuner, kulturskapare och civil-

samhälle. Det har också varit viktigt att synliggöra och hitta kopplingar till den 

breda och omfattande kulturverksamhet i länets kommuner som inte drivs av 

institutioner eller av det professionella kulturlivet. Det har även varit naturligt 

för regionen att anlägga ett helhetsperspektiv när man formulerar mål och 

strategier, planerar insatser och fördelar resurser under arbetet med den regio-

nala kulturplanen. Dessutom tycks regionerna genom sin praktik instämma i 

uppfattningen att en framgångsrik kulturpolitik förutsätter samverkan med 

andra politikområden. Det är först när kulturen blir en del av eller samspelar 

med t.ex. regional utveckling, attraktionskraft, fysisk planering, utbildning och 

hälsa eller när den ses som en del av arbetet med hållbar utveckling, demokrati, 

integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. som man kan förvänta sig 

väsentligt förbättrade resultat. Det här kan ses som ett uttryck för en instru-

mentell syn där kultur enbart har ett värde om den bidrar till andra politikom-

råden och samhälleliga mål. Men det kan lika gärna uppfattas som att kulturen 

har ett tydligt egenvärde som blir synligt och intressant för fler människor och 

att dess genomslag snarast ökar genom de synergier som samspelet med andra 

områden kan ge upphov till. De sju konst- och kulturområdena i förordningen 

utgör en rimlig avgränsning för statens delfinansiering. Men den regionala 

verksamheten behöver ett bredare perspektiv som går utöver dessa områden och 

den uttalade fokuseringen på det professionella kulturlivet.  

Om man bedömer att en utvidgning gör modellen mer effektiv, relevant och 

hanterbar bör man också fundera över konsekvenserna för hur modellen bör 

definieras och för hur statens och regionernas roller bör se ut. Här handlar det 

om både kontinuitet och förändring. 
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Regionerna behöver liksom idag ta fram en regional kulturplan i samverkan 

med kommuner och efter samråd med det professionella kulturlivet och civil-

samhället. De behöver analysera regionens förutsättningar och behov för att 

kunna precisera nationella och formulera regionala kulturpolitiska mål. Vidare 

behöver de prioritera och fatta beslut om satsningar och resursfördelning samt 

följa upp vilka resultat som uppnåtts. Det breddade perspektivet har redan inför-

livats i regionerna och är alltså ingen reell nyhet. 

Även för staten29 förblir viktiga uppgifter och roller desamma som idag. Det 

handlar om att besluta om nationella mål och riktlinjer, ansvara för nationell 

utvärdering och uppföljning, fatta beslut om fördelning av statliga medel, bjuda 

in regionerna – deras politiker och chefstjänstemän – till dialoger och skapa 

nationella arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att ta ett nationellt 

ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar för den regionala kulturverk-

samheten i hela landet. Så långt är allt sig likt. Däremot skapas ett bredare fält 

för samverkan mellan stat och regioner där förutsättningarna för kunskaps-

bildning, utveckling, förnyelse och måluppfyllelse bör kunna stärkas. 

Detta kräver dock ett antal konkreta ställningstaganden: Behövs en ny lag eller 

förordning om regional kulturverksamhet som fångar in det utvidgade perspek-

tivet på regional kulturverksamhet? Bör de statliga medlen kunna användas 

inom alla delar av regionernas kulturverksamhet eller ska man behålla dagens 

tydliga avgränsning till ett visst antal konst- och kulturområden? Ska statens 

utvärdering och uppföljning enbart handla om effekterna av de statliga medlen 

eller om alla insatser? Behöver kriterierna för fördelning av de statliga medlen 

förändras? Bör dialogen mellan stat och regioner ha ett annat fokus än idag? I 

det följande diskuteras dessa och liknande frågeställningar vilket utmynnar i 

idéer och förslag till lösningar som ger underlag för vidare diskussioner.   

En utvidgad modell 

När det gäller den grundläggande frågan om kultursamverkansmodellens 

omfattning så är det rimligt att den praxis som växt fram också legitimeras. Det 

kan ske genom ny reglering men en annan och mer okonventionell lösning är att 

regeringen genom kulturdepartementet och regionerna, eventuellt med en sam-

lande roll för Sveriges Kommuner och Landsting, undertecknar en gemensam 

avsiktsförklaring som tydliggör modellens innebörd och omfattning, statens och 

regionernas olika roller och gemensamma spelregler och åtaganden. Parallellt 

behöver förordningen ses över så att paragrafen om regionala kulturplaner anger 

att planen avser all regional kulturverksamhet. 

                                                      
29 Här görs ingen skillnad mellan olika statliga aktörer som riksdag, regering, departement och 

myndigheter inom kulturområdet. 



Hur bör kultursamverkans-modellen utvecklas? 42 

Statens ekonomiska stöd till regional kulturverksamhet 

Vilka konst- och kulturområden ska omfattas? 

En första fråga handlar om vilken kulturverksamhet som ska omfattas av statens 

bidragsgivning. I förordningen är detta tydligt avgränsat till sju särskilt angivna 

områden. Det tycks finnas ett brett stöd för att behålla denna indelning som ger 

utrymme för olika satsningar inom modellen samtidigt som den säkerställer att 

mindre områden med svag institutionell struktur inte prioriteras bort30. 

Bestämmelsen tillåter överskridande samarbeten mellan olika konstområden 

och bedöms inte utgöra något hinder för nya satsningar. Om det skulle finnas 

behov av att lägga till nya områden eller att förtydliga bestämmelsens innebörd 

är detta en relativt okomplicerad åtgärd.  Sådana förändringar har ju skett sedan 

modellen infördes och ett aktuellt exempel på ett förtydligande är Kulturrådets 

förslag i sitt senaste budgetunderlag om en mer öppen skrivning när det gäller 

scenkonstområdet31. En förteckning gör det också enklare att beräkna behovet 

av ytterligare resurser om nya konstområden tillkommer.   

Samtidigt innebär denna avgränsning att statens medel endast avser en visser-

ligen central men ändå bara del av den regionala kulturverksamheten och att 

statens medel primärt syftar till att säkerställa en kulturell infrastruktur inom 

dessa angivna områden. Det är viktigt att motivera och tydliggöra detta för-

hållande. Den fortsatta diskussionen om statens ekonomiska bidrag utgår 

således från en fortsatt precisering av konst- och kulturområden när det gäller 

bidragen till regionernas kulturverksamhet.  

En annan fråga handlar om vilka statliga bidrag som bör ingå i modellen och 

fördelas av regionen. Här är svaret inte lika självklart. Det finns ett värde i att de 

bidrag som har en regional anknytning också fördelas av regionen och att detta 

bör kunna få synergieffekter. Ett exempel på detta är bidraget till det fria kultur-

livet. Det kan ses som en paradox att statens anslag till det fria kulturlivet för-

delas direkt av Kulturrådet, dvs. till verksamheter som också erhåller medel från 

regioner och kommuner och ofta har en stark lokal och/eller regional anknyt-

ning. En rimligare lösning är att dessa medel ingår i kultursamverkansmodellen 

och fördelas av regionerna. 

Andra bidrag som skulle kunna fördelas av regionerna är de som idag söks och 

används av kommunerna som bidragen till skapande skola, kulturskolan och till 

biblioteksverksamheten. Från de kommunala företrädare som intervjuats är 

dock intresset svalt och man ser inte vinsterna med en sådan lösning. Det finns 

också en tveksamhet inför lösningar som skulle kunna innebära ett hierarkiskt 

förhållande mellan region och kommuner. Det är antagligen viktigare att region-

erna involveras på ett relevant sätt i olika nationella satsningar. Det finns visser-

ligen en politisk logik som innebär att nya, konkreta satsningar på vissa mer 

                                                      
30 Se regionernas remissvar på SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor som föreslog att denna 

indelning tas bort.  
31 Kulturrådet föreslår att begreppet ”annan scenkonst” läggs till för att inkludera andra former av 

scenkonst t.ex. samtida cirkus utöver de som anges i förordningstexten. 
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eller mindre angelägna områden är mer attraktiva än basfinansiering för befint-

liga verksamheter inom ramen för ett långsiktigt och odramatiskt utvecklings-

arbete. Här behöver regionerna visa att den regionala kulturverksamheten är en 

naturlig mottagare och effektiv samarbetspartner i ett fortsatt reformarbete som 

syftar till ett större genomslag för de kulturpolitiska målen. Det gäller exempel-

vis att skapa en rollfördelning mellan olika samhällsnivåer så att mer perma-

nenta insatser inom olika konstområden kompletterar varandra och skapar mer 

bestående förändringar än vad som är möjligt enbart genom tidsbegränsade 

satsningar och projekt. Detta är en given fråga i dialogen med regeringen, 

Kulturrådet och andra relevanta myndigheter men också i anslutning till den 

samverkan som sker med kommuner och andra aktörer i regionen och i former 

som får utvecklas utifrån situationen i varje enskild region. 

Resurser för att matcha kostnadsutvecklingen 

Det finns en utbredd kritik mot att staten tillskjutit resurser i betydligt mindre 

utsträckning än regioner och kommuner och än kostnadsutvecklingen för per-

sonal. Det har i sin tur begränsat förutsättningarna för att utveckla och förnya 

kulturverksamheten och uppnå de kulturpolitiska målen. Det finns också en oro 

för konsekvenserna av att minskade regionala och kommunala anslag framöver 

följs av minskade statliga anslag – särskilt mot bakgrund av bedömningar av 

den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn under de närmaste 

åren men också av Kulturrådets princip för pris- och löneomräkning för verk-

samhetsbidragen (se vidare s. 44).  

Frågan om resurser till kulturverksamhet kommer ständigt att vara föremål för 

förhandlingar i varje kommun, region och inom staten. Det går aldrig att ställa 

ut några garantier för att resurserna ska öka eller ens kunna bibehållas. Liksom 

inom andra offentliga verksamheter måste det vara möjligt att även hantera 

minskade resurser och att då göra de prioriteringar som bedöms mest ändamåls-

enliga. Modellen behöver således kunna fungera även i sådana situationer.  

Ett förslag som förts fram för att stärka kultursamverkansmodellen resurs-

mässigt handlar om att föra in fler bidrag i modellen. Det finns en rad skäl för 

det. Däremot är det tveksamt om det skulle lösa den grundläggande finansie-

ringsproblematiken. Ur ett ekonomiskt perspektiv ger visserligen större anslag 

ökat manöverutrymme för regionerna och kan skapa synergieffekter som frigör 

resurser. Men nya anslag innebär samtidigt ett ansvar för att tillgodose behoven 

inom nya områden. Det lär knappast vara något självklart alternativ för regionen 

att föra över medel från t.ex. det fria kulturlivet, kulturskola, skapande skola 

eller biblioteksverksamhet till professionell scenkonst, museer eller andra 

områden inom samverkansmodellen som anses underfinansierade.  

Det finns en risk att en politisk nivå motiverar sina neddragningar med att en 

annan politisk nivå gjort eller planerar att göra motsvarande. Det gäller såväl 

stat som regioner. Men kulturverksamheten är inte betjänt av ett ställningskrig 

om vem som bär ansvaret för resursneddragningar. Av det skälet vore det värde-

fullt om staten och regionerna kan komma överens om spelregler eller 
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åtminstone gemensamma avsikter för anslagsutvecklingen – om möjligt med en 

bred politisk förankring som skapar trygga planeringsförutsättningar under en 

tidshorisont som även sträcker sig över mandatperioden. Det kan handla om att 

den framtida anslagsutvecklingen så långt möjligt följer kostnadsutvecklingen 

och att nya uppgifter eller höjda ambitioner från statens sida ska motsvaras av 

ökade anslag. Det är viktigt att regionen förklarar sig beredd att göra samma 

åtaganden som staten när det gäller kulturanslagens storlek. För att sådana spel-

regler eller avsikter ska vara hanterbara bör det framgå tydligt att de gäller de 

konst- och kulturområden som anges i förordningen.  

Konsekvenser av att regionerna ökar eller minskar sina anslag 

Läget idag 

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om att tillämpa en huvudprincip för pris- 

och löneomräkning för verksamhetsbidragen. Den innebär att det statliga bidra-

get räknas upp med pris- och löneomräkning om regionens finansiering ökar i 

förhållande till föregående års nivå. Om regionens insats ligger på samma nivå 

som föregående år förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning 

av huvudmannens ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning av det stat-

liga bidraget i motsvarande grad. När principen tillämpas förhåller sig staten till 

hela den regionala budgeten som avser förordningens sju verksamhetsområden 

och inte enbart budgeten för de verksamheter som får statligt stöd genom 

kultursamverkansmodellen32.  

Synpunkter och förslag till förändringar 

Det är en rimlig princip att statens bidrag inte kompenserar för minskningar av 

regionala anslag. Det innebär att statens anslag till en region minskar om regio-

nen drar ner sitt anslag. Det är också rimligt att denna jämförelse avser den del 

av regionens samlade kulturbudget som avser de sju områdena i förordningen 

och inte enbart sådana verksamheter inom dessa områden som enligt regionens 

beslut är mottagare av statliga medel. Det blir den självklara konsekvensen av 

att regionerna – inom angivna ramar och villkor – själva avgör vilka verksam-

heter och aktiviteter som ska få ta del av det statliga bidraget. Kulturrådet ska 

med andra ord inte värdera regionens prioriteringar och eventuella neddrag-

ningar men har möjlighet att svara med en minskning av det statliga bidraget 

om slutsumman av regionens samlade anslag till de sju konst- och kultur-

områden minskar. Däremot finns det anledning att ge regionerna möjlighet att 

göra tillfälliga neddragningar i sin budget under ett enskilt år om man sedan 

återställer anslagen under t.ex. en treårsperiod (jfr kommunallagens bestäm-

melser om balanskravet).   

Man skulle också kunna ta hänsyn till regionens tidigare satsningar inom ramen 

för kultursamverkansmodellen: Om en region som minskar sina anslag har 

                                                      
32 Beskrivningen av Kulturrådets prioriteringsgrunder bygger på Genomlysning av Kulturrådets 

arbete med Kultursamverkansmodellen, Delrapport 1.  
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avsatt mer resurser än staten under exempelvis de senaste tre åren skulle den 

kunna gå fri från statliga neddragningar. Det bör tilläggas att frågan om hur 

kommunala neddragningar bör påverka statens bidragsgivning även diskuteras 

inom andra politikområden och att det kan finnas skäl att välja generella 

lösningar och förhållningssätt för att hantera denna typ av situationer.  

Utifrån dagens prognoser för den ekonomiska utvecklingen ligger det nära till 

hands att enbart diskutera neddragningar. Men ska man också tillämpa en följ-

samhet om regionen ökar sina anslag? Kulturrådets princip antyder ju även en 

viss, sådan följsamhet. Det finns dock skäl för att inte driva idén om följsamhet 

alltför långt. Olika regioners ambitioner inom kulturområdet avgörs av deras 

politiska församlingar. Det kan innebära stora satsningar men också neddrag-

ningar. Det är viktigt att regelverket är transparent, att regionen kan förutse 

konsekvenserna om man överväger en permanent neddragning och att man då 

måste räkna med att även de statliga medlen minskar.  

Principer för fördelningen av bidrag till regionerna 

Läget idag 

Enligt förordningen beslutar Kulturrådet om det statsbidrag som får fördelas till 

en region. En grundläggande förutsättning är att en region uppfyller de villkor 

som anges i förordningen för att få fördela statsbidrag till regional kulturverk-

samhet33. Dessa grundvillkor är så väl etablerade att de knappast har någon 

praktisk betydelse vid beslut om fördelning mellan regionerna. Det som 

möjligen inte är självklart är regionernas utrymme för att prioritera vissa av de 

sju konst- och kulturområdena på bekostnad av andra. Det förefaller dock som 

att kulturrådet har en tillåtande praxis för hur anslaget kan fördelas mellan om-

rådena34. Mer oklart är hur man skulle bedöma en mer radikal omfördelning till 

följd av interregional specialisering och arbetsfördelning. 

Dagens fördelning bygger till stor del på de statliga och regionala verksamhets-

bidragens storlek vid införandet av samverkansmodellen. Enligt Kulturrådet 

hade dessa ingångsvärden sin grund i mängder av kulturpolitiska satsningar som 

skett långt tillbaka i tiden och den kulturella infrastruktur som därmed upp-

rättats. Det innebär att förutsättningarna för regionernas kulturpolitiska arbete 

ser olika ut samtidigt som en större omfördelning mellan regionerna sannolikt 

får till följd att man skulle behöva lägga ner ”stora och viktiga verksamheter 

som både stat och region byggt upp och ser ett betydande värde i att bevara”35.  

                                                      
33 Villkoren i förordningen innebär att regionen upprättat en regional kulturplan i samverkan med 

länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället, att 

bidragsgivningen ska främja en god tillgång för länets invånare till de sju angivna konst- och 

kulturområdena samt att regionen endast får lämna statsbidrag till verksamhet som också får 

bidrag från region eller kommun. 
34 De stora variationerna mellan regionens fördelning mellan olika konst- och kulturområden 

speglar sannolikt främst den historiska fördelningen grundad på institutionsstrukturen i regionen. 
35 Kulturrådet 2019: Genomlysning av Kulturrådets arbete med Kultursamverkansmodellen, 

Delrapport 1.  
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När Kulturrådet fördelar medel till regionerna utgår man från prioriteringsgrun-

der som antagits av myndighetens styrelse. Enligt dessa grunder bör insatserna 

inriktas på en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar 

förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att ta tillvara digitalise-

ringens och teknikens möjligheter, utveckla den regionala infrastrukturen inom 

kulturområdet, använda nya arbetssätt och samverka samt ge utrymme till 

konst- och kulturområden med en svag regional struktur. Styrelsen har också 

betonat att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kultur-

verksamheterna ger goda förutsättningar för kulturskapare och samverkar med 

professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman. Ett förhållande som tycks 

ha konkret påverkan på fördelningen till enskilda regioner är ambitionen att 

underlätta att vissa insatser som finansierats med hjälp av utvecklingsmedel ska 

kunna inordnas i den löpande verksamheten.  

Synpunkter och förslag till förändringar 

Sammantaget styrs tilldelningen till regionerna i huvudsak av den historiska, 

dvs. den tidigare tilldelningen som baseras på regionens sedan länge etablerade 

institutionsstruktur. Fördelningen kan dessutom påverkas av om regionen 

ökar/minskar sitt totala anslag för de sju områdena (jfr ovan) samt när verk-

samheter som bedrivits med stöd av utvecklingsmedel inordnas i ordinarie 

verksamhet. En mer svårbesvarad fråga är på vilket sätt som regionernas 

kulturplaner och deras årliga äskanden utgör underlag för Kulturrådets fördel-

ningsbeslut. Gör Kulturrådet någon form av överprövning av äskandena så att 

vissa satsningar vinner myndighetens gillande medan andra inte gör det? Eller 

är det snarare så att regionerna utvecklar en förmåga att tolka vilka satsningar 

som kan motivera ökade anslag och att man utformar kulturplan och äskanden i 

enlighet med detta? Förutom nationella och regionala kulturpolitiska mål och 

Kulturrådets kriterier innehåller de årliga regleringsbreven viktiga medskick om 

vad som särskilt ska beaktas. Det gäller även Kulturrådets dialog med varje 

enskild region i samband med beredningsprocessen. Det bör även nämnas att 

Kulturrådet förmedlar synpunkter på regionernas kulturplaner och äskanden 

från de statliga myndigheter som ingår i samverkansrådet.  

Generellt sett beskriver regionens företrädare beredningsprocessen i positiva 

ordalag. Dialogen innebär konstruktiv feedback och skapar tillfälle att både för-

klara, försvara och ifrågasätta på ett sätt som leder till lärande. Samtidigt har 

regionen anledning att agera på ett sätt som åtminstone på marginalen uppfattas 

leda till högre verksamhetsbidrag och fler utvecklingsmedel. På motsvarande 

sätt har Kulturrådet till uppgift att bevaka såväl nationella kulturpolitiska mål 

som övriga nationella ambitioner t.ex. utifrån regleringsbrev. Det är sannolikt 

att detta skapar en förhandlingslogik som påverkar dialogen. Eftersom Kultur-

rådet har beslutanderätten är man också den starkare parten med goda möjlig-

heter till inflytande över regionens resursfördelning. Det har inte framkommit 

några tecken på att Kulturrådet skulle missbruka sin styrkeposition och det 

tycks finnas respekt för att modellen verkligen ska ge utrymme för regionala 

mål och prioriteringar. Intrycket är snarare att de belopp som regionerna äskar 
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anpassas efter det anslag som myndigheten tilldelats och att det är svårt att 

härleda anslagsbeslut till de kriterier man antagit.  

Men det finns ändå skäl att fundera över en alternativ fördelningsmodell. 

Statens andel av den offentliga finansieringen av kultursamverkansmodellen 

uppgår i genomsnitt till 27 procent. Utifrån såväl ett regionalt helhetsperspektiv 

som ett statligt strategiskt perspektiv kan man ifrågasätta att sådan vikt läggs på 

fördelningen av denna fjärdedel av den offentliga resursinsatsen hur positiv och 

betydelsefull den än är.  

Det finns ingen anledning att ompröva de grundläggande villkor som finns i 

förordningen. Arbetet med att ta fram en kulturplan i dialog med kommuner, 

kulturskapare och civilsamhälle är väl etablerad och det är rimligt att staten 

anger vilka konst- och kulturområden som man vill rikta in sitt stöd till liksom 

att det finns en regional eller lokal medfinansiering. Regionen bör även i fort-

sättningen redovisa hur den avser att använda de statliga medlen och hur dessa 

medel är tänkta att samspela med regionala och kommunala medel. Den ska 

också – efter årets slut – kunna redovisa om medlen använts som planerat och 

förklara eventuella avvikelser.   

Men till skillnad från idag ska inte regionerna behöva lämna in något äskande 

om bidraget. Detta bör i stället fördelas utifrån en schablon som i huvudsak 

bygger på en uppräkning av föregående års anslag. Innan denna förenklade för-

delningsmodell sjösätts bör man givetvis ta ställning till om det finns anledning 

att göra justeringar av ingångsvärdena. Den historiska fördelningen måste lik-

som idag väga mycket tungt men man bör pröva om man för en mindre del av 

anslaget även ska ta hänsyn till faktorer som t.ex. befolkningsutveckling, 

demografisk sammansättning, antal kommuner och geografiska avstånd, dvs. 

strukturella faktorer som regionen inte kan påverka men som har relevans för 

verksamhetens omfattning och behovet av resurser. Det bör också finnas en 

”regleringspost” som hanterar nya och/eller tillfälliga medel och eventuella 

neddragningar som en konsekvens av enskilda regioners neddragningar. 

Fördelningsmodellen innebär att regionen erhåller sitt statliga bidrag och där-

efter fördelar statliga, regionala och kommunala medel till olika ändamål utifrån 

intentionerna i den regionala kulturplanen. De statliga medlen öronmärks inte 

för olika ändamål. Däremot kan beslutet vara förknippat med vissa villkor t.ex. 

utifrån generella krav eller särskilda satsningar i regleringsbrevet. Sådana vill-

kor bör i så fall vara verbala och ange vad regionen ska åstadkomma och inte 

hur stora resurser den ska avsätta. 

En praktisk fördel med den skisserade fördelningsmodellen är att den innebär 

förenklingar och därmed frigör tid för såväl regionerna som Kulturrådet. Den 

ökar rimligen förutsägbarheten för hur stora medel staten kommer att tillföra 

och därmed möjligheten till långsiktighet. Den innebär att det regionala infly-

tandet ökar i den meningen att det inte sker någon överprövning av regionens 

äskanden eller att regionen frestas att utforma kulturplan och äskanden utifrån 

vad som förväntas ge bäst utdelning. Men den kanske viktigaste fördelen är att 
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dialogen med Kulturrådet främst fokuserar på mål och resultat och att den om-

fattar hela den regionala kulturverksamheten och kännetecknas av en lärande-

logik där båda parter bidrar på lika villkor. Den borde med fördel kunna 

förläggas i slutskedet av beredningsprocessen vid framtagandet av ny kultur-

plan. Det skulle förhoppningsvis kunna skapa förutsättningar för ett tydligare 

fokus på hur olika åtgärder bidrar till ökad måluppfyllelse. Slutligen innebär de 

redovisningskrav som ställs att staten har en lika god bild som tidigare av hur de 

statliga medlen används och vilka resultat som bidragsgivningen lett till. 

Sammantaget bör detta innebära att myndigheten får en tydligare strategisk roll 

samtidigt som detaljregleringen minskar och regionernas inflytande ökar. 

Har denna fördelningsmodell några nackdelar? Utifrån ett statligt perspektiv 

kan styrningen uppfattas som mindre effektiv med sämre möjligheter att 

konkret hävda de nationella perspektiven. I någon mening är invändningen 

riktig. En mer schabloniserad resursfördelning innebär minskade möjligheter för 

staten att värdera regionernas förslag till insatser eller att ställa krav på vad som 

behöver ingå. Men visar inte erfarenheten att det finns en stark regional upp-

slutning kring de nationella kulturpolitiska målen och en hög grad av samsyn 

kring vilken typ av åtgärder och satsningar som bör prioriteras? Och finns det 

verkligen skäl att tro att ett ökat regionalt inflytande skulle resultera i väsentligt 

annorlunda och ur statens perspektiv tvivelaktiga insatser? Finns det inte dess-

utom en poäng med att utrymmet för att göra annorlunda och olika ökar? En del 

av kritiken mot modellen handlar ju om bristande förnyelse. Man bör inte heller 

underskatta kraften och värdet av styrning genom dialog och goda argument.  

Man kan vara övertygad om att regionerna kommer att vara lyhörda för syn-

punkter från Kulturrådet och andra berörda myndigheter oavsett om man väljer 

att ta hänsyn till dem eller inte. Ingen part kan ju göra anspråk på att ha svaret 

på vad som är ”rätt eller fel” eller vilka insatser som har bäst förutsättningar att 

leda till ökad måluppfyllelse.  

Fördelningen mellan regioner 

En viktig invändning är dock att fördelningsmodellen – i likhet med den nu-

varande ordningen – inte hanterar frågan om hur man skapar likvärdiga förut-

sättningar för landets regioner. Detta är dock en svår och komplex uppgift 

eftersom nuvarande fördelning har sin grund i olika kulturpolitiska satsningar 

med olika nivåer av statlig, regional, kommunal och privat finansiering som 

dessutom ägt rum långt tillbaka i tiden. Ett rimligt antagande är att mer om-

fattande statliga medel för att stärka en svag institutionell struktur skulle kräva 

omfattande ekonomiska motprestationer från berörda regioner och kommuner. 

Det är inte heller givet att ett likformigt utbud av institutioner är det bästa sättet 

att stärka en regions förutsättningar att kunna erbjuda sina medborgare en mer 

likvärdig tillgång till kultur. Frågan är mer komplicerad än så. Förutsättningarna 

för regionernas kulturpolitiska arbete ser olika ut även om det inte finns någon 

självklar beskrivning av hur en mer jämlik fördelning skulle kunna se ut. 

Dessutom finns en insikt om att konsekvenserna av att söka få till stånd en 

större omfördelning mellan regionerna skulle vara dramatiska. 
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Slutsatsen blir att frågan behöver hanteras i särskild ordning och på längre sikt. 

Men det långa tidsperspektivet innebär inte att frågan kan läggas åt sidan. Det är 

tvärtom viktigt att ett seriöst arbete verkligen kommer igång. Ett första steg bör 

vara att analysera dagens situation och identifiera vilka eventuella insatser som 

skulle behöva göras. En sådan analys skulle underlätta diskussionen om möjliga 

strategier för en eventuell omfördelning, t.ex. på vilket sätt som obalanser kan 

hanteras genom interregional samverkan eller genom digitala lösningar. Ett 

långt tidsperspektiv kan dessutom skapa förutsättningar för att systematiskt och 

successivt mobilisera resurser som gör skillnad. Men även i ett kortare tids-

perspektiv kan enskilda regioner vilja göra extra satsningar för att stärka en 

svag institutionsstruktur. Under sådana omständigheter bör det skapas utrymme 

för motsvarande förstärkningar från statens sida för att på så sätt skapa mer lik-

värdiga förutsättningar mellan olika regioner. 

Fördelning av utvecklingsmedel 

En del regionala förespråkare är positiva till den nuvarande modellen där strate-

giska utvecklingsmedel fördelas av Kulturrådet medan andra hellre skulle vilja 

ge regionerna tillgång till dessa medel för att själva fördela dem. En faktor som 

talar mot en schablonbaserad fördelning är att medlen är begränsade och skulle 

ge mycket små resurstillskott, särskilt till mindre regioner. Möjligheterna att 

genomföra mer kraftfulla utvecklingsinsatser av nationellt, strategiskt intresse 

skulle därmed vara begränsade.  

Det finns även andra frågor som man kan ställa när det gäller utvecklings-

medlen. Hur sprider man kunskaper och erfarenheter som genereras genom pro-

jekten till regionernas policynivå? Är det rimligt att driva så pass många relativt 

små projekt? Kan dagens öppna ansökningsförfarande ersättas eller kombineras 

med att man bjuder in till projekt inom ramen för mer avgränsade teman? Kan 

sådana tematiska inbjudningar koncentreras till några få regioner som tar ett 

mer aktivt ansvar för projekten? Det finns anledning att fördjupa diskussionen 

kring denna typ av frågor om hur man kan stärka denna strategiskt viktiga del 

av kultursamverkansmodellen.  

Slutsatsen är att Kulturrådet även i fortsättningen bör fördela utvecklingsmedlen 

och att man bör öka systematiken när det gäller att ta till vara det lärande som 

skett genom projekten och för hur medlen fördelas. Det är vidare av stor vikt att 

regeringen inkluderar regionerna i diskussionen om vilka övergripande priori-

teringar som bör gälla innan den beskriver detta i sitt årliga regleringsbrev till 

Kulturrådet.  

Lärande och kunskapsutveckling 

En framgångsrik regional kulturverksamhet som kännetecknas av ökad målupp-

fyllelse förutsätter ett kontinuerligt lärande. Arbetet med att ta fram regionala 

kulturplaner genererar ökade kunskaper om förutsättningar och behov inom 

olika konst- och kulturområden och i olika delar av respektive region. Arbetet 

med att formulera regionala mål och att göra regionala prioriteringar förutsätter 
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att dessa kunskaper ligger till grund för analyser och bedömningar av vilka 

strategier och insatser som kan leda till önskade resultat.  

På nationell nivå kan myndigheterna inom kulturområdet och då i första hand 

Kulturrådet och Kulturanalys bidra. Kulturrådet har en unik överblick såväl 

över utvecklingen i landets kommuner och regioner som inom olika delar av 

kulturlivet i övrigt. Den dialog som man fört med enskilda regioner inför 

besluten om fördelning av bidrag liksom andra aktiviteter som seminarier, 

konferenser, rundabordssamtal m.m. bidrar i hög grad till detta. Rapporten har 

tidigare argumenterat för att en mer schabloniserad fördelningsprocess kan 

skapa förutsättningar för en högre grad av ömsesidigt lärande. Det är av stort 

värde för regionerna att få kunnig feedback från myndigheten under arbetet med 

att ta fram kulturplaner och årliga verksamhetsplaner. Men det är minst lika 

värdefullt för Kulturrådet att ta del av de analyser, mål och strategier som 

regionen tagit fram. Tillsammans kan de regionala och nationella perspektiven 

befrukta varandra och leda till fördjupade kunskaper om hur kulturverksam-

heten bör utvecklas. Den tid som idag läggs på att förbereda beslut om fördel-

ning av bidraget till regionernas kulturverksamhet kan med fördel användas för 

att fördjupa och utveckla formerna för kunskaps- och erfarenhetsutbytet. 

Som tidigare nämnts har Statskontoret gjort en översyn av uppföljnings- och 

utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen och redovisat sina bedöm-

ningar och förslag på hur en mer ändamålsenlig och effektiv uppföljning bör se 

ut. Såväl Kulturrådet som Kulturanalys bedriver ett arbete med att se över olika 

delar av uppföljnings- och utvärderingssystemet. Statskontoret rekommenderar 

vidare att alla regioner gör uppföljningar i form av verksamhetsgenomgångar 

av sina planer och bedömer om verksamheterna ligger i linje med planerna. Ett 

uppföljnings- och analysarbete med ett delat ansvar mellan stat och regioner bör 

kunna ge underlag för dialoger och värdefulla bidrag till det gemensamma 

lärandet.  

Statskontoret föreslår även att regeringen vid särskilda tillfällen eller vart fjärde 

eller femte år uppdrar åt Kulturanalys att genomföra fördjupade analyser av 

modellen. Sådana utvärderingar skulle kunna utgöra underlag för mer omfat-

tande dialoger och summeras i en skrivelse från regeringen till riksdagen där 

man redovisar utvecklingen inom den regionala kulturverksamheten36. 

Skrivelsen skulle därmed behandlas av kulturutskottet och diskuteras i riks-

dagen. Därmed ökar möjligheterna till en mer systematisk omprövning och 

vidareutveckling av modellen.  

Politisk dialog på nationell nivå 

Det finns en stor potential i att vidareutveckla den politiska dialogen mellan 

kulturdepartementets politiska ledning och regionernas ledande kulturpolitiker. 

Först och främst behöver frekvensen öka till åtminstone två tillfällen per år. 

Som en jämförelse genomförs motsvarande träffar inom Forum för hållbar 

                                                      
36 Jämför regeringens återkommande skrivelser om utvecklingen inom den kommunala sektorn. 
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regional tillväxt och attraktionskraft vid fyra tillfällen per år. En ökad frekvens 

skapar bättre förutsättningar för kvalitet och kontinuitet i diskussionerna. Detta 

är viktigt för att dialogen ska kunna bidra till såväl kunskapsutbyte som ömse-

sidig förståelse för de politiska nivåernas olika roller och ansvar inom kultur-

politiken. Det bör betonas att en konstruktiv dialog ställer stora krav på del-

aktighet och ansvarstagande från såväl nationella som regionala politiker.   

Dialogen bör ge utrymme för bredare kulturpolitiska diskussioner, t.ex. om 

politiska prioriteringar inom ramen för kultursamverkansmodellen och regio-

nernas erfarenheter av att hantera olika utmaningar inom det kulturpolitiska 

fältet. Det är också viktigt att regionerna är delaktiga i diskussionen om vilka 

prioriteringar som bör gälla inför ett nytt verksamhetsår, t.ex. vid fördelningen 

av utvecklingsmedel. Dialogen ger dessutom regeringen möjlighet att utnyttja 

dialogen i sitt arbete med att förbereda kulturpolitiska reformer och insatser.  

Idag deltar två ledande kulturpolitiker från såväl majoritet som opposition från 

var och en av de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen. Man bör 

överväga att även ge kommunerna representation i samband med dialogen. 

Kommunerna står för en nästan lika stor andel av den offentliga finansieringen 

av modellen som staten och svarar sedan länge för en kulturverksamhet som är 

betydligt större än regionens. Det gäller i synnerhet för länens största kommu-

ner. Kommunernas medverkan skulle tveklöst kunna tillföra ytterligare perspek-

tiv och kompetens till diskussionen. Det handlar i så fall om ett urval kommu-

ner, t.ex. en företrädare per län från någon av de kommuner som avsätter mest 

medel till modellen. Ett skäl som talar mot en sådan utvidgning är dock att 

forumet skulle bli väl stort (cirka 60 kommun- och regionpolitiker) vilket riske-

rar att påverka diskussionernas kvalitet. Det är viktigt att dialogen ger utrymme 

för ett brett och aktivt deltagande.  

Interregional samverkan 

Som tidigare framhållits i rapporten sker idag en utveckling av det inter-

regionala samarbetet inom olika konst- och kulturområden och i olika delar av 

landet. Detta är bl.a. en konsekvens av att förslagen om större och mer slag-

kraftiga regioner inte kommit att genomföras. Det ligger för övrigt i linje med 

ett av argumenten mot större regioner, att behoven av ökad kapacitet skulle 

kunna tillgodoses lika bra genom samverkan som sammanslagning. Oavsett hur 

man ställer sig till detta finns det starka skäl att fortsätta att utveckla det inter-

regionala samarbetet. Det finns anledning att varna för den fragmentering och 

mängd konstellationer som utmärker samverkan kring olika uppgifter inom 

kommunsektorn och som kan försvåra styrning och motverka ett effektivt 

resursutnyttjande. Det behöver exempelvis finnas en politisk styrgrupp som har 

mandat att diskutera samordning och samutnyttjande av resurser. Man bör inte 

utesluta ett skarpt läge där enskilda regioner inte längre har kapacitet att själva 

behålla alla kulturinstitutioner men det kan också handla om gemensam finan-

siering av offensiva satsningar. Interregional samverkan är således ett område 

som kräver politiska diskussioner för att etablera ändamålsenliga strukturer som 

är robusta i ett längre tidsperspektiv.  
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Samordning av de regionala kulturplanernas längd 

Idag har de regionala kulturplanerna olika längd (tre eller fyra år) och de börjar 

och upphör att gälla vid olika tidpunkter. Man kan fråga sig om krav på en-

hetlighet – t.ex. fyra år med början från mandatperiodens andra år – skulle 

underlätta den typ av återkommande nationella utvärderingar vart fjärde år som 

föreslagits tidigare i rapporten. Man bör också överväga om gemensamma 

planeringsperioder skulle göra det enklare att etablera en utvidgad och för-

djupad interregional samverkan. En sådan samordning bör i så fall genomföras 

successivt för att inte störa berörda regioners planering. 

Bör alla regioner ingå i modellen? 

Ambitionen med kultursamverkansmodellen har hela tiden varit att samtliga 

regioner ska ingå. Men till skillnad från övriga regioner står Region Stockholm 

fortfarande utanför modellen. När frågan senast aktualiserades genom departe-

mentsskrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop tillstyrkte 

regionen en anslutning till modellen medan Stockholms stad avstyrkte förslaget. 

Situationen i huvudstadsregionen är också speciell i och med att många av de 

statliga kulturinstitutionerna är förlagda till regionen och statens anslag till 

regionala och kommunala kulturverksamheter i länet är förhållandevis litet. 

Samtidigt bedriver Region Stockholm en omfattande kulturverksamhet, genom-

för dialoger med länets kommuner och har antagit en kulturstrategi som i flera 

avseenden kan jämföras med en regional kulturplan. Det bör också noteras att 

Region Stockholm sedan 2019 övertagit det regionala utvecklingsansvaret i 

länet. Rapporten förespråkar en utveckling där kultursamverkansmodellen 

skapar nya möjligheter att stärka regionernas kapacitet och att utveckla en väl 

fungerande samverkan mellan stat och regioner kring kulturpolitikens utveck-

ling. I detta perspektiv är det angeläget att landets största region med närmare 

en fjärdedel av rikets befolkning bidrar med sina erfarenheter samtidigt som 

man tar del av de andras. Det är därför angeläget att söka lösningar som gör det 

möjligt för såväl Region Stockholm som Stockholms stad och länets övriga 

kommuner att uppleva värdet av att ingå i modellen. Frågan skulle kunna hante-

ras genom förhandlingar mellan berörda parter och initieras av regeringen 

genom ett uppdrag till Kulturrådet. 

Behov av ändrad reglering 

De förslag som beskrivits i rapporten är möjliga att genomföra inom ramen för 

nuvarande lagstiftning. Däremot finns anledning att göra några smärre föränd-

ringar i förordningen. Dessa förändringar handlar i huvudsak om att anpassa 

förordningstexten efter den praxis som vuxit fram. 

 Paragraf 5 bör skrivas om så att det framgår att den regionala kulturplanen 

omfattar all regional kulturverksamhet och inte enbart de verksamheter som 

erhåller statliga bidrag och som anges i paragraf 8. 

 Paragraf 6 bör skrivas om så att normallängden för en kulturplan är fyra år 

och att perioden är gemensam för samtliga regioner. 
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Kulturrådets kriterier resp. principer för resursfördelning bör arbetas om i enlig-

het med den förenklade process som föreslås. Den typ av grundfördelning som 

föreslås bör beskrivas på ett sätt som tydliggör relationen mellan behovet av att 

bevara en upparbetad infrastruktur av kulturinstitutioner och hänsynstagandet 

till faktorer som t.ex. invånarantal, befolkningssammansättning, antal kommu-

ner och geografiska avstånd. Som tidigare framförts bör den historiska fördel-

ningen väga tyngst. 

Genomförandet 

Denna rapport ska ses som ett diskussionsunderlag och kan leda till att vissa 

idéer får en bred uppslutning, att andra bearbetas och vidareutvecklas medan 

ytterligare andra utmönstras. Det betyder att det inte finns anledning att i detta 

skede presentera en plan för genomförande. Vissa av förslagen förutsätter ett 

gediget beredningsarbete, t.ex. när det gäller utformningen av komponenterna i 

en mer schabloniserad fördelningsmodell eller principer för att hantera region-

ala neddragningar. Andra förslag kräver överläggningar mellan berörda parter, 

t.ex. om en gemensam avsiktsförklaring mellan stat och regioner eller om förut-

sättningarna för Region Stockholms inträde i modellen. Några förslag kräver ett 

mer eller mindre omfattande arbete inom eller mellan regioner, t.ex. om fastare 

strukturer för interregional samverkan eller om att utveckla regionernas resul-

tatuppföljning. Förslagen till författningsförändringar behöver självklart beredas 

vid departementet. Vissa förändringar skulle kunna genomföras på försök i 

enbart vissa regioner. 
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Sammanfattning av förslagen 
och avslutande reflektioner 

Diskussionen ovan utmynnar i slutsatsen att kultursamverkansmodellen har 

störst förutsättningar att bidra till ökad måluppfyllelse genom att regionernas 

kapacitet inom kulturpolitiken fortsätter att stärkas och deras handlingsutrymme 

ökar samtidigt som man utvecklar samverkan mellan nationell och regional nivå 

genom ett ökat fokus på lärande. Det betyder att man bör lägga större vikt vid 

förändringar av roller och processer än strukturella förändringar. Det är sam-

tidigt önskvärt att stat och regioner strävar efter en samsyn om långsiktigt 

stabila spelregler som rör anslagsutvecklingen och att regionerna utvecklar 

stabila strukturer för sin samverkan. 

Förslagen i punktform 

 Gemensam avsiktsförklaring tecknas mellan regering och regioner för att 

tydliggöra att 

 Kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen omfattar all 

regional kulturverksamhet. 

 Statens bidragsgivning inom ramen för kultursamverkansmodellen även 

i fortsättningen riktas till de konst- och kulturområden som finns 

angivna i förordningen. 

 Såväl stat som regioner bör sträva efter att de årliga anslagen räknas 

upp i en omfattning som minst motsvarar kostnadsutvecklingen. 

 Staten tillför extra resurser om nya konst- och kulturområden eller 

statliga satsningar tillkommer. 

 Staten minskar bidraget till en region som reducerar det totala anslaget 

till de konst- och kulturområden som anges i förordningen om nivån 

inte återställs inom en 3-årsperiod. 

 Relevanta bidrag förs in och nya satsningar genomförs inom ramen för 

modellen men bidrag till kommunernas kulturverksamhet fördelas även i 

fortsättningen av Kulturrådet.  

 Kriterierna för Kulturrådets fördelning av bidrag till regionerna förändras så 

att bidragen fördelas schablonmässigt utifrån historik och till en mindre del 

strukturella faktorer. 

 Regionerna fördelar tilldelade bidrag utan att staten öronmärker medel för 

särskilda verksamheter eller satsningar. Statens styrning sker genom dialog, 

särskilda villkor och krav på redovisning av medlens användning och 

effekter. 

 Utvecklingsmedlen fördelas även i fortsättningen av Kulturrådet utifrån de 

övergripande prioriteringar som regeringen anger i regleringsbrev efter poli-

tisk dialog med regionerna.  
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 Dialogen mellan Kulturrådet och regionerna vidareutvecklas och fördjupas 

med stärkt fokus på lärande. 

 Regionerna ansvarar för uppföljning och utvärdering av sina kulturplaner.  

 Vart fjärde år genomför Kulturanalys en samlad utvärdering av kultur-

samverkansmodellen som bl.a. utgör underlag för en regeringsskrivelse om 

den regionala kulturverksamheten. 

 Dialogen mellan kulturdepartementets politiska ledning och regionernas 

ledande kulturpolitiker utökas till två tillfällen per år och ges en tydligare 

och bredare strategisk inriktning. 

 Politiska företrädare från kommunsektorn ges möjlighet att delta i den 

nationella politiska dialogen.  

 Regionerna utvecklar långsiktigt robusta strukturer för en mer omfattande 

interregional samverkan. 

 De regionala kulturplanernas längd samordnas successivt så att de omfattar 

samma fyraårsperiod för samtliga regioner. 

 Berörda parter genomför förhandlingar om Region Stockholms deltagande i 

modellen. 

Avslutande reflektioner 

Tidigare i rapporten ställdes frågan om kultursamverkansmodellen behöver 

avvecklas, utvecklas eller reformeras i grunden. Rapporten landar i slutsatsen 

att modellen bör finnas kvar men fortsätta att utvecklas för att i ännu högre grad 

bidra till ökad måluppfyllelse av såväl nationella som regionala kulturpolitiska 

mål. Det föreslås ske genom att regionernas inflytande ökar och deras kapacitet 

som kulturpolitisk aktör stärks samtidigt som samverkan och dialog mellan 

nationell och regional nivå utvecklas genom ett ökat fokus på lärande.    

Kulturpolitiken skulle kunna ses som en förebild när det gäller relationerna 

mellan stat och kommunal sektor, i detta fall regionerna. Bägge parter kan bidra 

till bättre resultat utifrån sina olika roller. Deras kunskaper och erfarenheter 

kompletterar varandra men ingen part sitter inne med den ultimata lösningen. 

Därför behöver inte den nationella nivån värdera regioners äskanden om hur 

statens medel ska fördelas. Däremot kan man bidra med feedback utifrån sin 

nationella och internationella överblick samtidigt som man är lyhörd för och 

drar nytta av den regionala kunskapen och erfarenheten. Man bidrar också 

genom att svara för en samlad nationell utvärdering och uppföljning. Dialogen 

ger även underlag för nya insatser och tydliggör hur olika aktörer kan och bör 

bidra till utvecklingen. Självklart kommer dialogen att synliggöra konflikter och 

skilda perspektiv på vad som bör göras och varför – såväl inom som mellan de 

olika samhällsnivåerna. Hur sådana konflikter ska hanteras varierar. Men man 

ska inte underskatta värdet av att pröva olika lösningar och inse att såväl fram-

gångar som tillkortakommanden och misstag genererar lärande och skapar för-

utsättningar för utveckling. 
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Hur bör kultursamverkansmodellen 
utvecklas? 

Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början 

av 2010-talet, med syfte att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås 

och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.  

Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar idag med 

fokus på struktur och processer, samt att diskutera utvecklingsbehov och förslag 

till förändringar. 

Rapporten är framtagen av Intellectum på uppdrag av SKL.  
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