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Överenskommelse mellan Smedjebackens
kommun och Region Dalarna för åren
2019-2022
Bakgrund
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till
Sveriges regioner, som 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 2019-2022
samt Smedjebackens kommuns kultur- och biblioteksavdelnings sju verksamhetsmål för
2019-2022. 1
Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. överenskommelsen
redovisar samverkansmöjligheter mellan Smedjebackens kommun (kommunen)
och Region Dalarna (regionen).

1

De sju målen är 1. Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till
alla, 2. Främja intresset för litteratur och läsning, 3. Tillgodose behovet av
biblioteket som mötesplats, 4. Möjliggöra för alla att uppleva och skapa kultur inom
olika konstnärliga områden, 5. Vidareutveckla konsthallen och kulturmötesplatsen
MEKEN, 6. Tillgängliggöra, vårda och utveckla de kulturhistoriska besöksmiljöerna
och arbetslivsmuseerna, 7. Verka för innanförskap, integration och delaktighet
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Områden för överenskommelsen
Regionen och kommunen har kommit överens om följande områden för samverkan
under planperioden 2019-2022.

Grundläggande värden:
•

Alla Dalarnas invånare, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av
professionell scenkonst i form av musik, teater och dans. Regionen har å
sin sida gett Dalateatern och Musik i Dalarna i uppdrag att turnera runt till
alla kommuner i länet. Region Dalarna stödjer även Folkmusikens Hus och
Riksteatern i syfte att arrangera professionella gästspel runt om i länet. För
att uppfylla sina uppdrag är länskulturen beroende av lokala arrangörer och
tillgängliga spelplatser. Smedjebackens kommun ska å sin sida ge
förutsättningar för länskulturinstitutionerna att vara en aktiv part i
kommunens kulturutbud genom att värna och utveckla det lokala
arrangörskapet och att tillhandahålla tillgängliga spelplatser i kommunen
där enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.

•

Regionen och kommunen ska tillsammans sträva efter att Dalarna är en
plats där kulturskapare kan bo och verka. Regionen och kommunen ska
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. Region och kommun följer båda principen att en procent
eller mer avsätts beroende på byggnation. Konst och konstnärlig
gestaltning ska vara en självklar del av den bebyggda miljön.

•

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.
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Region Dalarna och Smedjebackens kommun vill båda stärka kulturens kraft i
samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden. Några områden är
särskilt aktuella för samverkan.
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•

Konstområdet bild och form är ett prioriterat område i kommunen. I
regionala samarbeten som Anoda, Konstrum Bergslagen och
Ekomuseum Bergslagen utgör Konsthallen MEKEN en viktig arena för
utställningar, utbildningar, möten och residens.

•

Skolan är den arena där alla barn och unga kan få möjlighet att möta
kultur. Dalarnas kommuner kan av staten söka särskilda medel inom
programmet Skapande skola för ändamålet. För att skapa kulturprogram
av hög kvalitet som når så många av Dalarnas elever som möjligt, vill
regionen främja goda tvärsektoriella samarbeten mellan professionella
kulturskapare, regionala kulturverksamheter och Dalarnas skolor och
utbildningar. Kommunen och regionen vill tillsammans arbeta för
kunskapsutbyte och samarbeten inom ramen för skapande skola.
Regionen ska å sin sida möjliggöra detta genom att arrangera
konferenser samt kallar till möten för det regionala forumet för
erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länskultur-verksamheterna.
Kommunen är villig att bidra konstruktivt med sina ideer och erfarenheter
på de regionala träffarna.

•

Region Dalarna och Smedjebackens kommun har båda undertecknat
avsiktsförklaringen Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion. En
stimulerande fritid är viktigt för att unga människor ska trivas i länet. En
trend är att alltfler unga väljer aktiviteter som inte arrangeras av det
traditionella föreningslivet. Ett sätt att förverkliga visionen är att
kommunen och regionen tillsammans ska möta upp ungas nya sätt att
organisera sig.

•

Region Dalarna och Smedjebackens kommun vill tillsammans utveckla
former för hur äldre ska kunna vara aktiva inom kulturlivet och
folkbildningen högre upp i åldrarna. Region Dalarna stödjer bland annat
PRO:s projekt Kultur för, och med, äldre i Dalarna som pekat ut
Smedjebacken som en av två pilotkommuner i länet. Region Dalarna vill
lära mer av Smedjebackens påbörjade arbete med målgruppen och bidra
till att sprida resultaten till fler.

•

Smedjebackens 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.
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•

Smedjebacken vill bidra till att främja litteratur som konstform , tex genom
den årligen återkommande poesisatsningen i nära samarbete med
Werner Aspenströmsällskapet.

•

Region Dalarna och Smedjebackens kommun är båda förvaltn ingsområden för sverigefinnar. Region och kommun vill tillsammans bidra till
en stärkt dialog med de nationella minoriteterna samt öka medvetenhet
och kunskap i majoritetssamhället om de nationella minoriteternas villkor.
Regionen vill bidra till ett erfarenhetsutbyte förvaltningskommunerna
emellan , särskilt utifrån Smedjebackens framgångsrika biblioteksarbete.
Region och kommun vill tillsammans erbjuda ett ku lturutbud för och av
sverigefinnar. Den finska teaterslingan är en viktig gemensam
angelägenhet.

•

Smedjebackens kommun och Region Dalarna, via Dalarnas museum ,
delfinansierar Ekomuseum Bergslagen, som är ett mycket gott exempel
på interregional samverkan mellan Västmanland och Dalarna.
Smedjebackens erfarenheter av att ta fram ett nytt kommunalt
kulturmiljöprogram är viktiga i processen för att ta fram en regional
kulturmiljöstrategi.
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Vanja Larsson
Ordförande kulturnämnden,
Smedjebackens kommun
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