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• Samspel nationell, regional och kommunal nivå

• Större inflytande över statligt finansierad kultur

• Kulturplanen underlag för fördelning av medel till 7 
kulturområden

• Kulturplanen tas fram i samverkan med kommuner och i samråd 
med kulturskapare och civilsamhälle

Kultursamverkansmodellen
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• Låga trösklar
• Jämnare fördelning 
• Sprid kulturen! 
• Nå nya målgrupper/ kunskap om 
• Kommunen som möjliggörare
• Institutionskultur + ”fria kulturen”
• Kulturskaparen i fokus (etablera, stanna, synliggöra, 

utvecklas)
• Kvalitet
• Kreativa miljöer/förtätningar
• Förnyelse

Behov Östergötland  
- identifierade vid kommundialoger
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• Främja demokrati och delaktighet
• Bredda deltagande och öka spridning
• Stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet
• Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
• Utveckla kulturens roll i samhällsutveckling

Strategiska prioriteringar
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• Skapa förutsättningar som gör 
att kultur når alla oavsett 
bostadsort och socioekonomiska 
faktorer

• Stimulera samverkansformer, 
arbeta för regional spridning och 
stärka strukturer som underlättar 
tillgång och deltagande

Att skapa en kulturell infrastruktur
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• Öka tillgång och inkludering i kulturlivet 
• Skapa förutsättningar för professionella 

kulturskapare att verka i Östergötland
• Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
• Utveckla kulturarvet som en tillgång för platsutveckling och 

besöksnäring 
• Utveckla förutsättningar för kulturella kreativa näringar
• Främja bibliotekens roll för digital delaktighet och demokrati

Region Östergötland och 
kommunerna vill gemensamt:
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 Scenkonst Öst AB
 Östergötlands museum
 Östgötamusiken
 Hemslöjden i Östergötland
 Riksteatern i Östergötland
 Östergötlands Arkivförbund
 Dans i Öst
 Film i Öst
 Regionbibliotek Östergötland

 Verksamhetsbidrag & projektbidrag, arrangörsstöd, 
stipendier

Regional kultur:
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Region Östergötland vill:
 Stärka samverkan i kulturarvsfrågor
 Stödja kommunernas intresse att synliggöra kulturarvet utifrån 

olika perspektiv och kopplat till olika samhällsområden
 Genomföra en förstudie för att utforma en regional strategi för 

kulturarv
 Utveckla en arena för samverkan kring digital förmedling och 

gestaltning av kulturarv
 Stödja interkommunalt samarbete kring industrihistoriskt kulturarv
 Stödja det strategiska arbetet kring det immateriella kulturarvet
 Stärka natur och kulturarv via samverkans-och utvecklingsarbetet i 

Östgötaleden

Kulturarv
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Region Östergötland vill:
 Stödja Östergötlands museums arbete med musei- och 

kulturarvsfrågor i kommunerna
 Stödja Östergötlands museums regionala nätverksarbete inom 

kulturarv
 Stödja Östergötlands museums satsning på utåtriktad och mobil 

verksamhet
 Stödja Östergötlands museums arbete med förmedling och 

museipedagogik
 Stödja Östergötlands museums förnyelse, av lokaler, bemötande 

och utställningar i samband med renoveringen
 Stödja Östergötlands museums roll i forskning och 

kunskapsbildning
 Stödja Östergötlands museums satsning på digital tillgänglighet

Museiverksamhet
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Region Östergötland vill: 
 Stärka intresse, förståelse och tillgänglighet till natur- och 

kulturmiljöer
 Identifiera unika kulturmiljöer med potential att utvecklas
 Prioritera barn och ungas tillgång till natur- och kulturmiljöer
 Stärka samverkan med olika aktörer inom kulturmiljö
 Främja ett professionellt perspektiv på kulturmiljöarbete i 

kommuner genom regional kompetens

Kulturmiljö
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Region Östergötland vill:
 Stärka litteraturens ställning tillsammans 

med litteraturområdets aktörer
 Utveckla bibliotekens arbete med litteraturen som konstform
 Främja ett brett urval av litterära scener
 Stödja nätverk mellan litterära utövare
 Utveckla dialogen med de organisationer som företräder de 

professionella litterära utövarna
 Profilera Östergötland som litterärt landskap genom att synliggöra 

författarskap, verk och litterära platser

Litteratur
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Region Östergötland vill:
 Främja bibliotekens roll för digital delaktighet och demokrati
 Samordna och stärka arbetet med små barns språkutveckling 
 Stödja och utveckla bibliotekens läsfrämjande insatser
 Stödja bibliotekens litteraturutveckling
 Främja skolbiblioteksutveckling för att säkerställa tillgång och 

kvalitet på skolbibliotek för alla elever
 Samverka kring kompetenshöjande insatser kring nationella 

minoriteter och minoritetsspråk
 Utveckla bibliotekens samverkansarbete kring mångfald och 

tillgänglighet

Bibliotek
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