
 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att 120 miljoner kronor under fyra års tid satsas på 
Kultursamverkansmodellen. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler 
tillgång till kultur. 
-  Vi ser naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett 
steg i rätt riktning, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. 

Regeringen anser att en förstärkning av kulturen lokalt och regionalt, både inom ramen för de regionala 
institutionernas verksamhet och inom det fria kulturlivet, även är viktigt mot bakgrund av den växande klyftan mellan 
storstad och land, skriver regeringen på sin hemsida. Resurserna ska ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer i kulturutbudet. Läs mer 

Länsteatrarna i Sverige, som företräder 21  scenkonstinstitutioner med ett regionalt uppdrag, har tidigare riktat skarp 
kritik mot regering och menat att kultursamverkansmodellen i sin nuvarande form håller på att krackelera. I ett 
gemensamt uttalande från sitt höstmöte på Norrbottensteatern i Luleå i november 2015 skrevs ett gemensamt 
upprop där regeringen manades att ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar med de 
nationella kulturpolitiska målen. Läs mer 

Tillsammans med Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) vill Länsteatrarna i Sverige 
verka för att gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft. I samband med Länsteatrarna i Sveriges 
vårmöte 2016 lanserades kampanjen KULTURLYFTET – kultur i hela landet, där man framförde kravet på 1 miljard 
kronor mer till kultur i Sverige, varav 250 miljoner skall öronmärkas för kultursamverkansmodellen. Läs mer  

- Det känns roligt att den regionala kulturverksamheten nu får ett ekonomiskt lyft i regeringens budgetförslag! Vi ser 
naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger 
Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. 

- Jag är nöjd att vi nu kan förstärka resurser in i kultursamverkansmodellen. Detta är viktigt för att kunna möjliggöra 
för kultur i hela landet. Här ser jag länsteatrarna som en av flera viktiga aktörer. Det här är nya fräscha miljoner som är 
utöver den generella pris och löneomräkningen, säger Gunilla Carlsson (s) vice ordförande i kulturutskottet. 
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För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:  
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare  

073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se 

 
Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens  intressen och skapar mötesplatser för dialog,  erfarenhetsutbyt och utveckling. Vi 
samverkar regionalt, nationellt och internationellt.  Våra tjugo medlemsteatrar är tillsammans den största aktören inom den 
regionala scenkonsten i Sverige. Besök gärna vår hemsida www.lansteatrarna.se 
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