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I denna slutrapport kommer du kunna läsa om vad projektet “En
starkare regional närvaro” kommit fram till. Syftet har varit att
stärka Ax medlemsförbund på regional nivå, med anledning av
strukturen för kultursamverkansmodellen.
När Ax styrelse sökte medel för projektet “En starkare regional
närvaro” identifierades två faktorer om varför Ax
medlemsförbunds arbete inom ramen för
kultursamverkansmodellen varit bristande.

Faktor 1:
Många av våra medlemsförbund är starkast
på lokal och nationell nivå, detta har oftast
historiska skäl, och således svaga regionalt

Faktor 2:
Regionerna har inte alltid förståelse för den
ideella kulturens särskilda förutsättningar
vad gäller verksamhet, organisation,
personal och administration.

Projektet har stärkt Ax medlemsförbund på regional nivå i de
regioner projektet varit verksam. Projektet har ökat kunskapen
och förståelsen för organisationer verksamma inom det ideella
kulturområdet hos de regioner projektet varit närvarande.
Faktorerna har under projektet kunnat minskas och genom det
bidragit till att den ideella kultursektorn varit delaktig i
framtagandet av regionala kulturplaner under tre års tid i totalt 8
regioner.
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INLEDNING

Det hjälpmedel som finns, och som Ax förespråkar används, är
metodverktyget från Ideell Kulturallians Kick-projekt. Ax har
arbetat nära Ideell Kulturallians under merparten av projekttiden.
På det sätt har Ax och Ideell Kulturallians tillsammans kunnat
verka i olika regioner och med det haft en större spridning i hela
landet.
Slutrapporten tar upp vad regioner behöver för att fortsatt kunna
involvera ideella kultursektorn, och vad de ideella
kulturorganisationerna behöver för att fortsättningsvis kunna
finnas med i framtagandet av regionala kulturplaner runtom i
landet.
“En starkare regional” närvaro har varit ett lärorikt projekt, för
både Ax och landets regioner, helt rätt i tiden. Med det lämnar
jag härmed dig till att begrunda resultatet av projektet.

Varma hälsningar
//Anna Rydborg, ordförande Ax
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Långsiktigt kommer faktorerna med stor sannolikhet uppkomma
igen, om det inte finns resurser för att kontinuerligt arbeta bort
dem. Det beror dels på att det inte finns tillräckligt med tid,
engagemang eller incitament för Ax medlemsförbund att hålla
kvar i en regional struktur över tid. Det går att vart fjärde år, när
dialogmöten inför kulturplanerna sker, lägga resurser på att hitta
de ideella representanterna och på så sätt få en starkare regional
närvaro, den arbetsinsats Ax stått för under projektet.
Kunskapslyftet som skett under projektet hos beslutsfattare och
tjänstepersoner i regionerna kommer bestå fram tills dessa
personer byts ut. Ett behövligt kunskapslyft där vi i denna
rapport hoppas kunna bidra med vad vi sett varit bristfälligt.

Ax - Kulturorganisationer i samverkan bildades 1996 och är en
samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande
organisationer aktiva inom utövarkultur. I nuläget har Ax 20 medlemmar
som samlar omkring 260.000 enskilda kulturutövare runtom i hela landet.
Ax vision är att vara en röststark arena för
amatör-/deltagar-/utövarkulturens självklara plats i samhället och
kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:
Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå
ideella kulturutövares behov och förutsättningar
Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att
sprida medvetenhet och kunskap om ideellt kulturutövande
Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och
opinionsbildare
Ax medlemmar är rikstäckande organisationer och förbund som har
gemensamt att de alla är aktiva inom ideellt kulturutövande.
Medlemsorganisationerna är verksamma inom olika delar av den ideella
kultursektorn, bland annat inom musik av olika sorter, sång, kör, teater,
berättande, spel, lajv, film, TV och hantverk. Några organisationer och
förbund för traditioner och kulturarv vidare genom sitt arbete, så som till
exempel inom olika sorters folkmusik och folkdans. På samma sätt som
traditioner förs vidare skapas även nya traditioner och uttrycksformer
tack vare varje individs engagemang och kreativitet.
(http://www.axkultur.se/om-ax/)
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ORGANISATION

År 2011 infördes kultursamverkansmodellen som innebär att varje
region ska distribuera en summa statliga medel till
kulturverksamhet. I uppgiften ska regionerna följa ett antal
nationella mål:
Kulturen ska vara dynamisk
Kulturen ska vara utmanande
Kulturen ska vara en obunden kraft med yttrandefrihet
som grund
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling
(https://www.kulturradet.se/i-fokus/kultursamverkansmodellen/omkultursamverkansmodellen/)

Medlemsorganisationerna hade i regel inte haft någon tidigare kontakt med
regionen. Avsaknaden av kontakt berodde dels på resursbrist (tid och förmåga),
men även brist på kunskap om vad regionerna arbetar med och varför man som
organisation ska ha någon regional kontakt och vilka möjligheter som finns. Av Ax
medlemmar har endast sex stycken en regional struktur i form av en regionstyrelse
eller distriktsstyrelse. Men av dem är det inte alla som har regionalt aktiva styrelser
i samtliga av landets regioner. Hur många ideellt aktiva på regional nivå kan ändra
sig snabbt.
Syfte och mål
Projektets syfte har varit att stärka Ax medlemsorganisationer på regional nivå där
Ax har identifierat att medlemsorganisationerna är svaga, både i förhållande till
kultursamverkansmodellen och kulturplanerna och rent allmänt vad gäller
samarbeten, bidragsansökningar och liknande.
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BAKGRUND

Denna slutrapport sträcker sig över alla tre år som projektet varit
verksamt. För att läsa slutrapporterna för år ett och två hänvisas till
bilagorna längst ned i detta dokument.
När kultursamverkansmodellen kom att träda i kraft år 2011 fanns
det positiva förväntningar. En del ideella nationella
kulturorganisationer började engagera sig i förhoppning om att de
skulle få en större chans att påverka kulturplanerna. Dessvärre blev
det inte riktigt så som de hade hoppats, en del inom den ideella
kultursektorn tyckte att förändringen från tiden före
kultursamverkansmodellen inte blev så slagkraftig. Efter kontakt
med Ax medlemmar fann vi att många av de ideellt engagerade inte
upplevde någon stark motivering att fortsätta. De menade att
medelstilldelningen till den ideella sektorn fortfarande var
otillräcklig, mycket därför att pengarna till stor del är öronmärkta för
de större eller äldre institutionerna.

Den fastslagna budgeten
att fördela
Öronmärkt budget till
några få

Många föreningar arbetar
hårt med liten budget

Bilden visar vad Ax har fått som svar från föreningarna om vad de anser är
problematiskt med hur de ekonomiska medlen fördelas, skapad av Sanna Ekström.
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BESKRIVNING
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Dialogträff i Luleå med Region Norrbotten. Foto Emilie Johansson.

Ideella kulturorganisationer började ifrågasätta om deras engagemang
gjorde någon skillnad och om det var värt deras tid att föra en dialog med
regionerna. Ett hinder berodde också på att dialogmöten som regionen
bjöd in till ofta skedde under ordinarie arbetstid, vilket gjorde att det blev
svårt för de ideellt aktiva att delta. Uppfattningen om när och hur ett
dialogmöte ska äga rum och gå till kan ibland skilja sig mellan regionernas
kulturchefer, eller motsvarande, än de inbjudna ideella
kulturorganisationernas. Detta har även Ideell kulturallians erfor under sitt
projekt Treklövern som drevs under hösten 2019. Där skrev Ideell
Kulturallians medlemsorganisationer att de hade problem att engagera
sina medlemmar på regional nivå på grund av att många redan hade
mycket att göra privat.
(Ideell kulturallians, projektet “Teklövern” s. 4: http://ideellkultur.se/wpcontent/uploads/2019/12/Bottendo%CC%88d-eller-kulturellglo%CC%88d.tryck_-1.pdf)

Våren 2016 startade projektet “En starkare regional närvaro” med
Emilie Johansson som projektledare. Projektår ett varade från 1 maj
2016 till 31 mars 2017. Projektår två tog vid 1 maj 2017 och
avslutades 30 april 2018 med Anna Liljeblad som projektledare. De
första två projektledarna fick erfara att det var svårt att få kontakt
med människor i slutet av våren och under sommaren, eftersom det
var semestertider. Det resulterade i att de första två projektåren
blev trögstartade. Inför projektår tre föreslogs därför att projektet
skulle pausas fram till början av år 2019. Under 2018 rekryterades
tredje årets projektledare, Sanna Ekström, som tillträdde 1 februari
2019. Det positiva med pausen var att det blev lättare för den nya
projektledaren att ta upp kontakten med de som arbetar med
kultursamverkansmodellen i regionerna, eftersom anställningen
började i början av året och inte inför sommar- och
semestersäsongen. Projektår tre var aktivt mellan 1 februari till 30
september på heltid för att sedan gå ned i tid fram till 30 april 2020.
Tre olika projektledare har arbetat med projektet. Orsaken till detta
är att det inför varje år varit osäkert om de ekonomiska medlen för
en fortsatt anställning för en projektledare skulle finnas, vilket
ledde till att projektledarna för tidigare år sökte sig vidare och fick
andra jobb. Det innebar för varje ny projektledare en inläsningstid,
vilket har tagit en del tid i anspråk från projektet. Att tre olika
personer har lett projektet medförde även en viss förvirring,
eftersom det betydde att de som projektet ska stötta har fått tre
olika personer att vända sig till. Det positiva i att ha haft olika
projektledare för varje år är att varje projektledare har kommit med
nya ögon och ideer. Kunskapen har även breddats eftersom fler har
fått en inblick i arbetet med kultursamverkansmodellen och dess
för- och nackdelar.
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GENOMFÖRANDE
OCH RESULTAT

GENOMFÖRANDET
Projektets upptakt var en förfrågan till ett antal regionala kulturchefer och
motsvarade personer. Ville de medverka till och stå som värdar för ett samtal med
representanter för den ideella kulturen? Det resulterade i att åtta regioner har
medverkat i projektet. Ax har efter det tillsammans med flertalet regioner planerat
specifika dialogträffar med den ideella kultursektorn som målgrupp. Under
dialogträffarna har Ideell Kulturallians metodverktyg från deras KICK-projekt
delvis används, som underlag för workshops. (http://ideellkultur.se/projekt/kickprojektet)
Under en period av Ax projekt (“En starkare regional närvaro”) samarbetade Ax
med Ideell Kulturallians eftersom Ideell Kulturallians KICK-projekt pågick
samtidigt. Ax har både före och efter dialogmöten haft kontakt med regionernas
kulturchefer och motsvarande. Efter ett dialogmöte ägt rum har mötet
utvärderats. Regionerna har tillfrågats om de tyckt att samarbetet med Ax varit
givande. Som svar fick Ax att projektet har hjälp dem i deras arbete, speciellt med
att få kunskapen om civilsamhället fungerar och att söka upp och bjuda in till
dialogträffar.
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Första träffen var med Landstinget Sörmland i Eskilstuna. Foto: Emilie Johansson.

Projektledaren för projektår 1, Emilie Johansson, skriver i slutrapporten för
första året att på grund av den då låga kunskapen om
kultursamverkansmodellen hos våra medlemsorganisationer blev hon
tvungna att ändra i planeringen till förmån att sprida kunskapen om
modellen. Johansson anordnade då ett antal workshops med en bred
geografiskt spridning för Ax medlemmar. Dessa blev mycket uppskattade.
Projektår två och tre fokuserade mer på att hjälpa regionerna och de
ideella föreningarna i deras dialog mellan varandra och att fungera som
bollplank för regionerna i deras arbete. Mycket tid gick åt att hjälpa
regionerna att leta fram de ideella kulturutövarna i regionen för att kunna
kontakta dem och bjuda in dem till dialogmöte. Det är ett arbete som
regionerna inte kunnat göra själva då de inte har en direkt kontakt med
dessa ideella föreningar, där har Ax varit en viktig part eftersom Ax har
kontakt med alla riksorganisationer.
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Dialogmöte i Östersund region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wallgren

I dialogmötet i Östersund, hösten 2019, användes bland annat Ideell
Kulturallians Metodverktyg från KICK-projekt. Metodverktyget är till för att
hjälpa till att kartlägga hur dialogen ser ut i regionerna, eller om det finns
en dialog eller om det endast sprids information. Tillsammans diskuteras
på vilken nivå de ideellt aktiva tycker att dialogen mellan dem och
beslutfattarna i regionen fungerar. Samverkan klassificeras i fyra olika
nivåer: Information, Samråd, Dialog och Partnerskap
(http://ideellkultur.se/wp-content/uploads/2018/03/Metodverktygsamra%CC%8Ad.pdf). Under workshopen diskuterades vilken av nivåerna
de inbjudna tyckte att deras relation till regionernas beslutfattare i
kulturella frågor låg på. Vilken nivå ska de sträva efter? Vilken nivå är
tidsmässigt och ekonomiskt rimlig för alla parter? Efter ett dialogmöte sker
en sammanfattning över vad som har sagts och vad som behöver
förbättras.

Under projektet har 11 regioner och landsting och ca 365 personer medverkat.
Kunskapen om kultursamverkansmodellen är idag starkare hos Ax
medlemsorganisationer än vad den var när projektet startade år 2017. Idag har
medlemsorganisationerna en större kännedom om hur
kultursamverkansmodellen fungerar och vikten av att ha en dialog med
regionerna för att få sin röst hörd; den ideella kultursektorn är en viktig del i hur
regionerna ska klara de nationella målen. För att regionerna ska uppfylla de
statliga målen för kultursamverkansmodellen krävs det att de ideella
kulturorganisationerna är en del i dialogen.
Kulturchefer och kultursamordnare i regionerna har med hjälp av projektet fått
en bättre överblick över de ideella kulturföreningarna som utövar kultur och den
ideella kulturen i regionerna. Beslutfattarna och samordnarna i regionen har
meddelat att de bland annat fått en bättre dialog och bild över hur civilsamhället
fungerar. Genom en bättre dialog har beslutfattarna och samordnarna i
regionerna också fått en större förståelse för vad de ideella kulturföreningarna
behöver för att kunna hålla en bra dialog. Bland annat kom det vid dialogmöten
upp att det geografiska avståndet i några av regionerna försvårar för vissa att
delta.
Regioner som till ytan omfattar ett stort område har extra svårt att engagera
ideella kulturutövare till samtal. Detta för att det för många är en lång resväg till
och från dialogmöten, det kan bli tal om övernattning för några som reser långt.
Kombinationen lång resväg med eventuell övernattning och ansökan om
ledighet för att åka till dialogmöten är en anledning varför det kan vara svårt att
få ideella kulturutövare att delta i möten. En region som tog upp problemet var
region Jämtland/Härjedalen. Diskussioner om hur de kan lösa problemet
startades och några förslag var att jobba mer digitalt, flytta dialogmöten från
regionernas kontorslokaler till olika kulturskapare, skapa referensgrupper som
får ersättning för resa och missat arbetstid.
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RESULTAT

"Jag tycker att vi fick ett bra bollplank för att planera
dialogerna. Jag var annars ganska ensam i mitt arbete. I
denna dialog fick jag span på den kunskap och
kompetens som vi själva besitter på området."
- Region Dalarna

Vi har också fått svar från några regioner att de känner att de har
mognat i sitt arbete och att de nu jobbar mer strategiskt i sin
dialog med civilsamhället. Efter dialogmöten har det kommit
fram många förslag på samarbete och samråd. Det kom även
fram vad som behöver utvecklas i regionerna, bland annat att de
måste bli bättre på att informera och integrera nysvenskar. I
region Värmland har det kommit upp en önskan att det ska bli
lättare att söka ekonomiskt stöd för att öka tillgängligheten.

Ett urval av vad det behövs
arbetas mer med.

Fånga ungdomars
intresse och
engagemang

Göra informationen
mer lättillgänglig
och mindre
byråkratisk

Lättare att söka
bidrag
Informera och
integrera
nysvenskar
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Under projektet fick vi även veta att en del kultursamordnare och
kultursekreterare ibland kände sig ensamma i sin uppgift och att
det kändes bra att få prata och få feedback från Ax.

Det är tidsödande att leta efter föreningar och att hålla en
uppdaterad kontaktlista eftersom kontaktlistor snabbt kan bli
inaktuella inom ideella organisationer då de ibland är kopplade
till privata mailadresser. Att hjälpa regionerna att sprida
information och inbjudan till dialogträffar inför att skriva
kulturplanerna har därför varit en viktig del i projektet. I region
Värmland kom förslag på att de som medverkar i dialogmöten
ska sprida informationen vidare till andra ideella kulturföreningar
i regionen, de ska också skapa en kontaktlista av samtliga
medverkande efter varje dialogträff. De uppmanar också
varandra att “våga ta kontakt, skapa träffar, skapa träffytor” Region Värmland. I region Jämtland/Härjedalen kom samma
resultat och strävan upp.
“Deltagarna fick även ge ett graderat svar genom
handuppräckning om hur pass mycket resurser
föreningen har för dialog och kontakt med regionen. Alla
visade över medelnivå. Så bland deltagarna finns både
intresse och resurser för ökad dialog med
regionen...Tydligaönskemål om fler träffar och mer
kontakt med varandra.”
- Region Jämtland/Härjedalen

Det blev tydligt att förbunden är starka lokalt och nationellt men
svaga regionalt. Det finns få regionala representanter för
förbunden, vilket har lett till att många som blivit inbjudna och
deltagit i regionernas dialogmöten är lokala representanter
istället för regionala. Detta kan resultera i att dialogmöten
får en annan karaktär när några av de inbjudna saknar
en helhetsbild över förbundets regionala föreningar.
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Målet med projektet var delvis att hjälpa våra
medlemsorganisationer att få kunskap om hur regionerna
arbetar enligt kultursamverkansmodellen.
Medlemsorganisationerna behövde också hjälp med att få
kontakt med regionen. Under projektets gång fick vi klart för oss
att även regionerna behövde hjälp med att hitta, kontakta och
bjuda in ideella kulturutövare i deras region. I vissa fall var
kunskapen bristande i hur och när man skulle bjuda in till
dialogträff för att så många från civilsamhället skulle kunna delta
och på så sätt ge frukt till mötet.

Dialogmöte i Östersund. Foto: Anna Wallgren
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Kanske kan en referensgrupp som får ersättning hjälpa till med att
ha en helhetsbild över regionens ideella kulturföreningar och också
hålla en uppdateras kontaktlista? I region Södermanland har man
börjat med en referensgrupp som är “...en konstformsövergripande
referensgrupp, som innefattar både kulturskapare och
civilsamhällesföreträdare för de olika konstområden. Vi har valt att
arvodera alla lika, oavsett om man företräder professionella
kulturskapare eller civilsamhället.” - Region Södermanland.
I regionens kulturplan står att referensgruppen blir inbjuden till
workshops och konferenser för att få en bättre insikt i andra
gruppers och institutionernas behov och arbete.
(https://regionsormland.se/siteassets/kultur/kulturplan-2019-2022hogupplost.pdf)

När projektet övergick till den avslutande fasen kom det förfrågan
om att fortsätta samarbetet inför kommande dialogmöten mellan
regionen och de kulturellt ideellt aktiva i regionen. Det påvisar att
projektet fortfarande är till nytta. Som projektet tydligt visat så
fattas det i nuläget ett enkelt sätt, för regionerna, att hitta och bjuda
in den delen av civilsamhället som önskas nås. Civilsamhället har
från sin sida svårt att veta hur de ska kontakta de som arbetar med
kultursamverkansmodellen, men det saknas också i viss mån tid
och resurser till engagemang.
Det är inte bara en bättre samverkan mellan föreningarna och
regionen som önskas utan även en större samverkan mellan de
olika ideella kulturföreningarna. Däremot har projektet visat att den
slags samverkan oftast kommer i sista hand, eftersom
engagemanget behövs till lokal och nationell nivå. En ökad
regional samverkan skulle ge möjlighet för bättre dialog med
regionen, men Ax medlemsförbund är generellt för svaga för att
kunna bära en sådan regional samverkan med de resurser som
finns idag.
De rikstäckande ideella förbunden inom kultursektorn har visat sig
vara mycket svaga regionalt. Detta påverkar dialogerna inom
kultursamverkansmodellen på det sättet att en del som bjuds in
och kommer till de regionala dialogmötena är lokalt aktiva och inte
regionalt. I början av projektet kom det kommentarer från regioner
att de helst önskade att regionala representanter till de ideella
kulturorganisationerna kom till dialogträffarna. Men under tidens
gång har denna åsikt ändrats och fler regioner uppmuntrar att även
de lokala representanterna komma till samråd i arbetet med
kulturplanerna. Det har bidragit till att fler lokala föreningar har
synliggjorts. De lokala representanterna känner dock inte att de
kan prata för hela regionen inom sitt område. Där har vi en av de
största utmaningarna vad gäller hur ideella kultursektorn ska finnas
representerad i dialoger inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
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SUMMERING I
PUNKTFORM
VAD DE SOM STYR I REGIONERNA
BEHÖVER HJÄLP MED
Hitta de ideellt aktiva i regionen. Samordnare i regionen har
svårt att kartlägga och kontakta de ideellt verksamma i regionen.

Ha en uppdaterad kontaktlista över de aktiva i regionen, det tar mycket
tid att leta upp och hålla listan uppdaterad.
I vissa fall är de geografiska avståndet ett problem för att få folk att
komma till möten. Exempel på lösningar är bland annat videomöten eller
möten hos föreningarna eller på olika platser så det kan komma närmare
föreningar långt borta från största orten.
Hjälp med att nå ut till nysvenskar.

VAD DE IDEELLA KULTURFÖRENINGARNA
BEHÖVER
Fler som engagerar sig regionalt.
Hjälp med att få informationen när regionala dialogmöten hålls - bättre
kommunikation mellan föreningarna och region.
Ersättning för: resa, eventuell utebliven inkomst från arbetsplatsen,
nedlagd tid.

De som arbetat på de regionala kulturförvaltningarna som har medverkat
i projektet känner att de fick en bra bollplank från Ax, speciellt viktigt för
de som satt ensamma i uppgiften att ta fram en kultur- och
bildningsplan.
Tack vare projektet så har de som jobbat med att få fram kulturplaner
mognat i sin uppgift. (Detta har Ax fått som svar när vi frågat).
Regionerna har fått en bättre bild över de ideella kulturföreningarna i
regionen, vilket fortsättningsvis kan leda till att offentliga och ideella
kulturorganisationer kan samverka mer för att skapa gemensam
verksamhet.
Bättre bild över civilsamhället. Hur civilsamhället fungerar och hur och
när man kan bjuda in till möten för att fler ska kunna komma.
Regionen interagerar bättre på grund av en bättre relation med
civilsamhället.
Referensgrupper har uppkommit för att ha en snabbare dialog mellan de
regionala kulturförvaltningarna och föreningarna, betald referensgrupp.
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VAD HAR HÄNT SEDAN PROJEKTET
STARTADES

Efter att ha pratat med folk runt om i regionerna och läst
sammanfattningar av dialogmöten är det ingen tvekan att viljan och
ambitionen till ett stark samråd finns både hos ideella
kulturutövare, beslutsfattare och kultursekreterare i regionerna.Det
sprudlar av ideer och en önskan till fler dialogträffar finns. I minst
en region önskar man budget för fler träffar och en förhoppning att
de ska vara dubbelt så många deltagare till nästa dialogträff. Ett ord
som har dykt upp efter en dialogträff är hoppfullhet.
Det är viktigt att kontinuerligt fråga sig hur väl samverkan fungerar
och på vilken nivå den ligger enligt IKAs metodverktyg, som har
visat sig vara mycket användbart för att få en bild av hur olika
synen på dialog ser ut och hur den fungerar i regionen.
Sammanfattningsvis kan man säga projektet har utbildat, fördjupat
och stöttat både ideella kulturorganisationer och regioner inom
kultursamverkansmodellen.
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AVSLUTANDE
ORD

Tidigare rapporter från projektet
Projektredovisning En starkare regional närvaro, år 1:
https://docs.google.com/document/d/14jssVbaugsceyCtpXdutHioJiGrOF5gH8BCezZeTWA/edit#Redovisning

En starkare regional närvaro år 2 :
https://docs.google.com/document/d/1XFpGRJhvRVKWdUZUmXf9_2-xzd6-DHzpCVLAUmWvFs/edi Slutrapport
En starkare regional närvaro år 2:
https://docs.google.com/document/d/1JCXs84KnJEgwAHrjZC8qUf
vEl2EM9qXD0DqMxZeFRV4/edit
Källor
Ax: http://www.axkultur.se/om-ax/

Kulturrådet: https://www.kulturradet.se/ifokus/kultursamverkansmodellen/om-kultursamverkansmodellen/
Kulturplan Sörmland:
https://regionsormland.se/siteassets/kultur/kulturplan-2019-2022hogupplost.pdf
Ideell Kulturallians: http://ideellkultur.se/projekt/kick-projektet
Ideell Kulturallians: Projekt Treklövern, http://ideellkultur.se/wpcontent/uploads/2019/12/Bottendöd-eller-kulturellglöd.tryck_-1.pdf
Ideell Kulturallians metodverktyg: http://ideellkultur.se/wpcontent/uploads/2018/03/Metodverktyg-samra%CC%8Ad.pdf
Ideell Kulturallians KICK-projektet: http://ideellkultur.se/wpcontent/uploads/2018/03/KiCK-Slutrapport.pdf
Muntlig och skriftlig konversation med de som arbetar i regionerna
och deltagarna till dialogmöten.
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DOKUMENT OCH
BILAGOR

Regioner som har deltagit och/eller fått stöd
Dalarna Gävleborg
Jämtland/Härjedalen
Norrbotten
Sörmland
Värmland
Västra Götaland
Västmanland
Antal träffar som genomförts
11
Antal personer som deltagit på träffarna
365
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PROJEKTET

