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Verksamhetsplan 2013 
Länsmuseernas samarbetsråd består av medlemsmuseer som bedriver bred 
kulturhistorisk verksamhet med regionalt uppdrag.  
 
Lansmuseernas samarbetsråds verksamhetsidé: 
Länsmuseernas Samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmuseernas 
gemensamma intressen och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och 
inspiration för utveckling.  
 
Samarbetsrådet gör detta genom att: 

- Utveckla och stärka kontakter med departement, myndigheter och 
organisationer via uppvaktningar och remisser. 

- Vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
- Identifiera, tydliggöra och informera kring relevanta samhällsprocesser. 
- Förmedla den regionala museiverksamhetens behov till aktörer med ansvar 

för museiområdet och speciellt  arbeta för att stärka de regionala museernas 
långsiktiga offentliga finansiering. 

- Tydliggöra och sprida idén om museerna som arenor och kompetens och 
resurscentra. 

- Vara en resurs för den regionala museiverksamheten i samverkansmodellen 
och arbetet med kulturplanerna. 

- Utveckla strategiska samarbeten med Riksförbundet Sveriges Museer, 
Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige och Riksutställningar 
och andra aktörer inom kulturområdet. 

 
 

Aktiviteter 2013 
Nytt strategi- och policydokument 2013-2015 
Det gamla strategi och policydokumentet hade en verkningstid 2011-12. Under 2012 
har samarbetsrådet koncentrerat sig på frågan om dess roll i det nya 
museilandskapet med öppna diskussioner med medlemmarna. Efter dessa 
diskussioner har Samarbetsrådets viktigaste uppgift formulerats att: 
- Verka för att stärka och utveckla den regionala museiala infrastrukturen. Genom att 
bygga strategiska allianser med andra regionala samarbetsråd inom kultursektorn 
och RSM,  
- Påverka kulturpolitiken genom opinionsbildning, nätverkande och uppvaktningar 
- Utbilda regionala museipolitiker i regional och statlig kulturpolitik i teori och praktik 
så att de kan stärka museerna i den regionala kultursektorn,  
- Föra ut information till medlemmarna tydligt, snabbt och brett. 

 
Under 2013 kommer Samarbetsrådet att formulera ett nytt strategi och 
policydokumentet för 2013-2015 grundat på de diskussioner som förts. 
 



 
Möten och sammanträden 
Årsmötet äger rum i Stockholm den 15 maj i samband med Museernas Vårmöte som 
arrangeras av Riksförbundet Sveriges Museer 15-17 maj. Höstmötet kommer att 
arrangeras i samarbete med Kulturparken Småland 29-30 oktober.  
 
Styrelsen kommer att ha sju planerade sammanträden. 
 
Uppvaktningar 
Länsmuseernas Samarbetsråd planerar följande uppvaktningar 2013. 
Kulturrådet – uppföljning av samverkansmodellen, Riksantikvarieämbetet – 
länsmusernas roll i kulturmiljövården, Kulturutskottet – behovet av ökad offentlig 
finansiering, SKL:s kulturberedning – de regionala museerna och den regionala 
kulturpolitiken. 
 
Utbildning museistyrelser 
Ett program för utbildning av samtliga museistyrelser i kulturpolitik och det nya 
kultursystemet kommer att utarbetas efter förebild från Länsmusikens samarbetsråd 
och Länsteatrarna i Sverige 2013 -15.  
 
Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser 
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under 2013 att bevaka, analysera och agera 
för den regionala museiverksamhetens bästa och bevaka hur Samverkansmodellen, 
med de regionala Kulturplanerna, påverkar förhållande till staten. 
 
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer 2013-14 tillsammans med Riksförbundet 
Sveriges Museer, Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige att driva 
en kampanj för att få med behovet av en stark regional kulturell infrastruktur på den 
politiska agendan.  
 
Fortsatt samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer för att stärka 
museiverksamheten och för att tydliggöra rollfördelningen mellan våra två 
organisationer. 
 
Samarbetsrådet kommer att utveckla samverkan med föreningen Sveriges 
landsantikvarier i syfte att stärka de regionala museerna. 
 
Almedalsveckan 
Tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, Länsmusikens samarbetsråd och 
Länsteatrarna i Sverige arrangera seminarier under Almedalsveckan som dels 
vänder sig till kultursfären och dels mot andra aktörer som näringsliv, regional 
utveckling etc. 
 
Utveckla kommunikationen 
Under året kommer en kommunikationsstrategi att tas fram samt en 
kommunikationsplan med syfte att förbättra och utveckla den interna 
kommunikationen med samarbetsrådets medlemmar. 
 



Samarbetsrådet behöver också förbättra och utöka den externa kommunikationen 
med olika beslutsfattare av betydelse för kulturlivet. Almedalsveckorna är här en 
viktig arena. 
 
En hemsida med aktuell information kommer att prioriteras 
 
 
Länsmuseernas uppdragsverksamhet 
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under året fortsätt delta i diskussionerna 
kring länsmuseernas uppdragsverksamhet mot bakgrund av den ändrade 
kulturminneslagen, upphandlingsförfaranden, ökad konkurrens och länsövergripande 
samarbeten. Viktigt är att tydliggöra de regionala museernas specifika betydelse som 
långsiktiga regionala kunskapsbyggare och förmedlare. 
 
 
KFS 
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer att ha fortsätta kontakter med KFS angående 
vårt medlemskap. 
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