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Överenskommelse mellan Falu kommun
och Region Dalarna för åren 2019-2022
Bakgrund
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till
Sveriges regioner, modellen ska öka dialogen mellan kommunal, regional och
statlig nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig
nivå kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa sätt.
När modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett utbud av
kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna.
överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 20192022 och Falu kommuns kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. Denna
överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga övergripande
gemensamma insatsområden och prioriteringar. överenskommelsen redovisar
samverkansmöjligheter mellan Falu kommun (kommunen) och Region Dalarna
(regionen) .
Inom kulturområdet är Falu kommun värd kommun för följande länsinstitutioner:
Länsbibliotek Dalarna, Bild och form Dalarna, Film i Dalarna, Dalateatern , Musik i
Dalarna, Dalarnas museum, Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv och
Dalarnas Hemslöjdsförbund. Även kultur och bildningsförvaltningens stab och
kansli har sitt säte i Falun .
Inom bildningsområdet är Falu kommun värdkommun för regiondrivna
Musikkonservatoriet och Fornby folkhögskolas filial.
Regionägda Nisserska huset har genom åren utvecklats till ett kreativt hus för både
fritids- och yrkesverksamma kulturskapare innehållande teaterlokal, museum och
ateljeplatser.
Kulturföreningen Magasinet har även ett årligt regionalt bidrag .

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 712

Region Dalarna

023-49 00 00

Erik Arrhen

791 29 Falun

Vasagatan 27

www.regiondalarna.se

Samverkansstrateg

Falun

232100-0180

070-684 34 81
Erik.arrhen@ltdalarna .se

2 (3)

ÖVERENSKOMMELSE

"'

Datum:

2020-06-02

REGION
DALARNA

Områden för överenskommelsen
Region Dalarna och Falu kommun har kommit överens om följande områden för
samverkan under 2019-2022:
•

Falu kommun och Region Dalarna vill tillsammans med Borlänge kommun
fortsätta dialogen för hur länskulturen ska utvecklas på ett så gynnsamt sätt
som möjligt inom Falun-Borlängeregionen . Institutionernas framtida
lokalisering och finansiering är en sådan fråga .
Falu kommun och Region Dalarna ska samverka kring utvecklingen av
Kristinehallen för Musik i Dalarna. Samverkan regleras i ett särskilt avtal.
Region Dalarna vill tillsammans med Falun och Borlänge stärka
utvecklingen av kreativa och kulturella näringar.

Grundläggande gemensamma värden :
•

•

•

•

Postadress
Box 712
791 29 Falun

Alla Dalarnas invånare, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av
professionell konst och kulturverksamhet. Region Dalarna och Falu
kommun ska samverka för att faluborna ska erbjudas ett varierande och
professionellt konst- och kulturutbud . Falu kommun värnar och utvecklar
det lokala arrangörskapet samt tillhandahåller tillgängliga scener i
kommunen där enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.
Region Dalarna och Falu kommun ska tillsammans sträva efter att Dalarna
är en plats där kulturskapare kan bo och verka. Regionen och kommunen
kan agera förebild och inspirationskälla för andra i länet genom att ta vara
på professionella kulturskapares kompetenser i olika sammanhang.
Kommunen och regionen följer båda kulturskapares gängse arvodes- och
ersättningsnivåer samt tillämpar enprocentregeln .
Kommun och region vill inleda en dialog kring Nisserska huset, som ägs av
Region Dalarna och inrymmer kreativ verksamhet, som delvis finansieras
av kommunen .
Föreningslivet och studieförbunden har stor betydelse för bildning, folkhälsa och
livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina
värden eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion
för kommunen och länet.
Tillsammans vill region och kommun stärka civilsamhällets kraft i
samhällsutvecklingen och arbetet med sociala innovationer, exempelvis genom att
hitta nya arbetssätt och målgrupper för verksamheten.
Falu Kommun och Region Dalarnas verksamheter bidrar till bildning och
delaktighet genom att främja det informella lärandet. Region Dalarna och Falu
kommun ger båda bidrag till de verksamma studieförbunden i länet. Tillsammans
vill kommunen och regionen stärka dialogen med studieförbunden så att den ges
rätt förutsättningar att blomstra i Dalarna.
Region Dalarna och Falu kommun vill tillsammans fördjupa sin dialog under
planperioden . Falu kommun vill även fördjupa sin dialog med de tre
kulturstiftelserna Dalateatern , Musik i Dalarna och Dalarnas museum
genom att bjuda in verksamheterna till dialog med kommunstyrelsen två
gånger per år.
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Region Dalarna och Falu kommun vill båda stärka kulturens kraft i
samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden . Några områden
är särskilt aktuella för samverkan mellan Region Dalarna och Falu kommun :
•

•

•
•

•
•

Stärka kulturens/bildningens roll för välmående och delaktighet för de
prioriterade målgrupperna unga, personer över 65 och personer med
funktionsvariationer. En medveten samverkan kan här bidra till utökad
verksamhet för grupperna.
Falu kommun och Länsbibliotek Dalarna arbetar gemensamt för att öka
samverkan mellan biblioteken i Dalarna . Syftet med samverkan över
kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens
tjänster i framtiden . Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas
invånares rätt till information, kunskap och kultur som en del av det
demokratiska samhället.
Falu kommun och Region Dalarna stärker gemensamt populärmusiken
genom medverkan i projektet Dalapop samt operakonstens infrastruktur
genom samverkan kring digitala operasändningar.
Falu kommun vill under planperioden utreda förutsättningarna för att kunna
ta emot en konstnär inom lcorn :s fristadsprogram
Idag sker en god samverkan mellan Arkivcentrum Dalarnas, Dalarnas
folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkiv. Region Dalarna vill
tillsammans med Falu kommun i framtiden ta till vara möjligheterna för
samverkan som Dalarnas museums nya föremålsmagasin på
Tallenområdet erbjuder mellan länsmuseum , Arkivcentrum Dalarna,
Dalarnas folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkiv.
Region Dalarna vill bidra ti ll att Världsarvet Falun bevaras, används och
utvecklas till en förebild bland kulturmiljöer i Sverige.
Region Dalarna och Falu kommun vill skapa bättre förutsättningar för
Dalateatern att kunna arrangera gästspel inom dans och teater, exempelvis
genom ökad tillgång till kommunens A-scen och bättre publikutrymmen

Ort och datum
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Mursal Isa, ordförande
Kultur- och bildningsnämnden
Region Dalarna
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