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Kulturen skapar  
vi tillsammans
Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Därför är samverkan och  
samskapande grunden för Västmanlands regionala kulturplan,  
”En livskraftig Region”, för perioden 2015-2018. Planen har  
kommit till genom ett brett samarbete där landstinget tillsam-
mans med länets kommuner, kulturverk samheter på regional 
nivå och det övriga kulturlivet deltagit. 

De statliga kulturpolitiska målen har varit vägledande. De anger 
bland annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och  
obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möj-
lig het att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är  
extra viktig. Tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kun-
skap och resurser för eget skapande är viktiga för att ge barn och 
unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.

Det här är en kortfattad version av kulturplanen. Besök gärna 
vår webbplats – www.ltv.se/kulturplan – där du kan ladda ner 
och läsa kultur planen i sin helhet. 

Lena Johansson
Landstingsråd (s), ansvar för kultur

”   Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att 

medborgarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. 

Västmanland ska bedriva en aktiv, kreativ och mångfacetterad kulturverksamhet 

som blir ett vitalt och angeläget inslag i västmanlänningarnas liv där bredd och 

spets ska utgöra ett fruktbart komplement till varandra.”

  Detta är vår kulturpolitiska vision för de kommande åren. Läs den här texten  

så får du veta mer om hur vi tänker nå visionen – tillsammans med kulturinsti-

tutioner, kulturskapare, föreningar, företag och medborgare i Västmanland! 
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Samverkansmodellen –  
vad är det?
Den regionala kulturverksamheten är offentligt finansierad.  

Samverkansmodellen är en struktur för fördelning av medel  

ur den statliga kulturbudgeten. Landstinget ansöker om  

statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan.  

I kulturplanen redogör landstinget för sina kulturpolitiska  

ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga  

pengar med kulturplanerna som stöd.  

Landstinget ansvarar för att 
fördela statsbidrag till följande 

kulturverksamheter:

Kulturutveckling  
Konst- och kulturfrämjande

Kulturutveckling  
Bibliotek

Kulturutveckling  
Film
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Landstinget Västmanland 
prioriterar följande i kulturplanen:
Barn och unga
Kulturens kraft ger barn och unga en möjlighet att växa och skapar 
förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang.

Geografisk spridning
Alla regionala kulturverksamheter ska på olika sätt arbeta med att 
överbrygga avstånd och vara aktiva i samtliga länets kommuner.

Gemensamma perspektiv
Samsyn inom viktiga frågor är en förutsättning för all kulturverksam-
het i länet. Barn och ungas rätt till kultur, delaktighet, tillgänglighet, 
mångfald och jämställdhet är värden som Landstinget Västmanland 
lyfter fram extra mycket i kulturplanen. Politikerna sätter de eko-
nomiska ramarna och anger också målsättningar. De olika verksam-
heterna arbetar sedan självständigt för att uppnå målen. Det brukar 
ofta kallas ”armlängds avstånd” och är grundläggande för svensk 
kulturpolitik. 

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

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•  främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att  

utveckla sina skapande förmågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
•  främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
•  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
•  särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Utveckling 
genom  
samverkan

6   SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV



Vi blir starkare om vi hjälps åt. När fl era verksamheter arbetar tillsammans 

kan vi lära oss av varandra och till exempel hitta gemensam fi nansiering 

för det vi vill göra. Därför sker allt regionalt kulturutvecklingsarbete i 

samverkan – inom länet och med andra län, nationellt och internationellt. 

Länets kommuner, fria kultur utövare, civilsamhället (föreningar m fl ) och 

företag deltar när vi utvecklar kul turen i Västmanland. Det regionala 

arbetet ger resultat i hela länet. 

Internationella kontakter har blivit en allt viktigare del i vårt samhälle. 

Deltagande i internationella projekt kan dessutom vara ett effektivt 

sätt att utveckla den egna verksamheten. EU-medlemskapet ger ökade 

förutsättningar för samarbete över nationsgränserna. Landstinget 

Västmanland deltar i fl era internationella samarbeten.
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Några saker vi ska 
göra tillsammans de 
kommande åren
Läsfrämjande
Tillgången till språk är en demokratifråga. Att stärka barns 
och ungas läsförmåga samt läslust är särskilt viktigt i det 
läsfrämjande arbetet. Här skapar landstinget långsiktiga 
och hållbara strukturer i samarbete med kommuner, kultur-
institutioner, folkbildning, civilsamhälle och kultur aktörer. 
Att ta del av konstformer som kan locka till läsning och 
litteratur är något som utvecklar den egna kreativiteten 
samtidigt som man förstärker den egna kunskaps- och  
bildningsnivån. 

Livskraft
Det ska vara roligt att vara senior – det är drivkraften bakom  
projektet Livskraft, som kom till på initiativ från PRO Väst-
manland. Målsättningen är att äldre i Västmanland både 
ska ta del av och själva skapa kultur inom olika områden. 
Livskraft har bland annat bildat rockkörer tillsammans 
med kulturskolorna och skapat möjligheter till såväl slöjd- 
som musikverksamhet på olika äldreboenden. Äldre delar 
också med sig av sina berättelser till Västmanlands Teater 
för kommande scenkonstprojekt. Länsmuseet förvaltar 
berättelserna som en del av sina samlingar. 

Utveckling av länsmuseet och  
samarbete på Karlsgatan 2
Västmanlands läns museum har verksamhet i hela länet, 
samarbetar med länets kommuner och genom olika nätverk 
inom musei- och kulturarvsområdet. Fram till hösten 2016 

interaktivitet och upptäckarglädje ska utställningarna ge 

levelser. Tillsammans med Västerås konstmuseum utvecklar 
länsmuseet museihuset Karlsgatan 2 som mötesplats och 
kulturscen för konst och kulturarv.
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Läget
Vartannat år genomför landstinget undersökningen Liv och 
Hälsa Ung. Alla skolelever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 
samt år 2 i gymnasiet deltar i undersökningen. I kultur-
projektet Läget gestaltas delar av resultatet. Med olika 
kulturella uttryck samarbetar unga med kulturskapare, 
idrottsförbund, föreningar och skolor. Hela projektet bygger 
på de ungas egna berättelser. Målsättningen är att inspirera 
till egna kulturella uttryck samt att öka kunskapen om den 
egna hälsan.

Kulturarv Västmanland
I början av 2015 öppnar en inspirerande digital mötesplats 
för institutioner, föreningar och allmänheten: Kulturarv 
Västmanland. Det är en webbportal som ska främja att 
ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. En 
målsättning med portalen är också att öka medvetenheten 
och kunskapen om Västmanlands kulturarv. Portalen är 
ett samarbetsprojekt och en gemensam angelägenhet för 
landstinget och länets kommuner tillsammans med arkiv, 
bibliotek och museer.

Ett kulturliv för alla, teater
Vi ger teaterlivet en större spridning i hela länet. Lands-
tinget och alla Västmanlands kommuner deltar. Lokala 
teaterarrangörer arbetar tillsammans med representanter 
från kommunen och civilsamhället för att arrangera teater-
föreställningar. Arbetet har skett med inspiration från det 
regionala musikarbetet där vi arbetat så här i över ett de-
cennium. Under perioden för denna kulturplan kommer vi 
också att inleda arbetet med Ett kulturliv för alla, bildkonst. 

Kulturskolesamverkan

kommuner. Kommunerna har höga ambitioner och vill ut-
 

nationella nätverk. Med ökad samverkan kan kulturskolorna 

gemensamma behov. I en framtid vill vi också lyfta fram 
nya konstformer inom kulturskolan, till exempel kulturarv, 
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Rockkören Rock Everybody. 
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•  Regional Kulturskolesamverkan 
Alla kommuner i länet samverkar för att följa kulturutveck-

stödja barn och ungas kulturutövande.

•  Bibliotekssamverkan för länets kommuner 
Bibliotek i hela länet strävar tillsammans för att förbättra  
servicen och öka tillgängligheten. Till planerna hör bland  
annat ett lånekort som ska gälla i hela länet samt gemen-
samma datasystem och bibliotekskatalog.

•  Läsfrämjande arbete 
Landsting, kommuner, kulturinstitutioner, folkbildning och 
civilsamhällets olika aktörer arbetar i strategiska nätverk  
för att gynna läsning och litteratur.

•  Kulturliv för alla – Bildkonst 
Alla kommunerna samverkar för att utveckla arbetet med 
bildkonst i länet samt förmedling av bildkonst till västman-
länningarna.

•  Utveckling av länsmuseet och samarbete på Karlsgatan 2 
Museerna på Karlsgatan 2 ska utvecklas som kulturscen  
för konst och kulturarv. Här skapar vi en mötesplats mellan  
generationer liksom för skola, förenings- och näringsliv. 

•  Kulturarvsportal Västmanland 
En webbportal som ska främja att ett levande kulturarv bevaras, 
används och utvecklas. Landstinget och länets kommuner arbetar 

•  Regional enskild arkivverksamhet 
En stor del av länets kulturarv utgörs av enskilda arkiv.  
Tillsammans med ArkivCentrum Örebro län undersöker vi 
förutsättningarna för en arkivdepå i Arboga.

Landstinget Västmanland prioriterar följande
utvecklingsområden under perioden 2015-2018
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•  Kultur i vården 
Ett komplement till den medicinska vården som kan bestå  
av dans, musik, teater, litteratur, konst eller andra aktiviteter 
som syftar till kommunikation, stimulans och livsglädje i  
vårdvardagen.

•  Kultur och Hälsa – Liv och Hälsa Ung 
Unga i länet gestaltar resultaten i undersökningen Liv och  
Hälsa Ung i form av scenkonst, medieproduktion och utställ-
ningar – i samverkan med Landstinget Västmanland, fria  
kulturskapare, Västmanlands idrottsförbund, föreningsliv, 
skolor och det övriga civilsamhället. 

•  Arrangörsutveckling 
Örebro, Sörmland och Stockholms län samarbetar kring  

•  Kreativa näringar 
För att skapa effektivare nätverk mellan företag, kreativa  
näringar och offentliga beslutsfattare startar vi ett dialog-
forum där kulturaktörer samt privata och offentliga verk-
samheter kan mötas.

•  Livskraft – Kultur för och med äldre 
Äldre i Västmanland får bättre livskvalité genom att de både 
tar del av kultur och är med och skapar ny kultur inom olika 
områden, bland annat musik och slöjd.

•  Finsk kultur 
 

 
samverkan mellan landstinget, kommunerna och civil-
samhället för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer  
för detta.
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Vill du veta mer om kulturutvecklingen 

i Landstinget Västmanland:

www.ltv.se/kulturplan

Foto: Lasse Fredriksson. Carl-Magnus Gagge, Tony Lorenzi m.fl .


