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Inbjudan att lämna synpunkter 

I juli 2022 utsåg regeringen Mats Svegfors till särskild utredare med uppdrag 

att se över den så kallade kultursamverkansmodellen, det vill säga den modell 

som idag används för att fördela statliga medel till regional och kommunal 

kulturverksamhet. Modellen bygger på att staten, utifrån regionala 

kulturplaner och en fortlöpande dialog, fördelar medel samlat till regionerna 

som sedan fördelar dessa vidare till enskilda verksamheter. Modellen ska 

bidra till att av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska mål uppnås, 

samtidigt som den ger ökade möjligheter till regionala prioriteringar och 

variationer. 

I utredningens uppdrag ingår bland annat att bedöma hur modellen kan 

vidareutvecklas för att främja ett rikt kulturliv i hela landet och breddat 

deltagande.1 I dag finns en splittrad bild av i vilken utsträckning de offentliga 

kulturmedel som fördelas via kultursamverkansmodellen leder till breddat 

deltagande och särskilt om civilsamhällets resurser tas tillvara i detta 

sammanhang.  

Enligt de kulturpolitiska målen2 ska kulturen vara dynamisk, utmanande och 

obunden med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i 

kulturlivet. Emellertid visar rapporter från bland annat Myndigheten för 

kulturanalys och Statens kulturråd att deltagandet i kulturlivet är fortsatt 

ojämnt och att denna ojämna fördelning berör faktorer som demografi, 

geografi och socioekonomiska förutsättningar. Uppdraget tangerar således 

viktiga frågor om hur vi kan förbättra förutsättningarna för deltagande i 

 
1 Utredningens direktiv finns att läsa här: oversyn-av-kultursamverkansmodellen-for-kultur-i-hela-landet-dir-
2022103.pdf (regeringen.se) 

2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/  
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kulturlivet, särskilt för barn- och unga, och för att konst- och kultur av hög 

kvalitet ska bli tillgängligt för alla. Hur skapar vi bättre förutsättningar för 

eget skapande och att göra kulturen till en naturlig del i vardagen för alla 

medborgare?  

Dialog med kultursamverkansutredningen   

Som ett led i vårt arbete vill vi initiera ett brett och förutsättningslöst samtal 

om hur det offentliga finansierar kultur via samverkansmodellen och om 

kulturpolitikens fortsatta utveckling, inte minst i relation till de stora 

samhällsförändringar som vi ser idag.  

I detta syfte vill vi gärna höra vad ni som representerar det civila samhället 

och det fria kulturlivet anser. Bland annat skulle vi vilja ha följande frågor 

belysta:  

A) Omvärldsförändringar 

Hur har samhället, konsten och kulturlivet utvecklats under det senaste 

decenniet? Hur har dessa förändringar påverkat de kulturpolitiska insatserna 

på statlig, regional och lokal nivå? Stöder det offentliga kulturverksamhet på 

rätt sätt idag?   

B) Prioriterade mål 

Hur kan ett rikt kulturliv främjas i hela landet och möjligheterna för alla att 

delta förbättras? Hur kan vi till exempel bli bättre på att nå barn och unga i 

utsatta områden och i socioekonomiskt svaga grupper?  Vilka andra mål bör 

vara prioriterade?  

C) Styrningsfrågor 

Hur bör balansen mellan lokala, regionala och statliga prioriteringar se ut? 

Vilka styrmedel (rättsregler, överenskommelser, uppdrag, ekonomiska 

incitament etc.) bör användas? Vilka dialogformer behövs? Hur kan ökad 

administration undvikas och konstens frihet värnas? Hur ser dialogen mellan 

det offentliga och dig/din verksamhet ut idag?  

Vill du eller din organisation föra fram synpunkter till utredningen?  

Det finns flera sätt att komma i kontakt med utredningen och göra inspel i 

olika frågor. 
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För att kunna nå ut till så många som möjligt kommer utredningen att 

genomföra en stor mängd digitala träffar. Dessa träffar kan bokas under 

hösten/vinter 2022.Vill du/ni lämna synpunkter på detta sätt kontakta 

utredningssekreterare Nadja Ali (nadja.ali@regeringskansliet) för att 

boka en digital mötestid om 30–45 minuter. Mötena kan bokas inom 

följande dagar och tider:  

• Tisdagar 13.00 – 16.00 

• Torsdagar 13.00 – 16.00 

• Fredagar 10.00 – 12.00 

Utöver detta kommer utredningen att besöka ett antal regioner under hösten 

2022 och våren 2023 där vi deltar fysiskt i samtal, seminarier eller under 

andra organiserade former. Vill ni anordna eller har förslag på aktuella 

sammankomster, deltar utredningen gärna i mån av tid. Kontakta Nadja Ali 

även gällande detta.  

Vi tar även gärna del av skriftliga inspel, undersökningar och rapporter. 

Dessa kan skickas till utredningens mejladress 

ku.samverkan@regeringskansliet.se. Här kan ni även tipsa oss om 

organisationer och personer som kan vara aktuella för utredningen att 

kontakta. 

Vi ser fram emot att höra från er! 
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