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Hej och välkomna till denna vår gemensamma samverkansdag i Prisma Västra Götaland. 
Omständigheterna är lite annorlunda än de brukar, vi är på gott och ont digitala i år, men samverka 
behöver under alla omständigheter. 

Varför samlas vi då här idag? Det beror nog i grunden på att vi alla har ett engagemang, ett problem, 
en utmaning, ett uppdrag som vi behöver andra för att lösa eller komma vidare med. Vi behöver 
alltså samverka och i Prisma Västra Götaland har vi försökt och kommit en bit på vägen men en 
samverkan mellan ideella och offentliga aktörer. 

Vilka är det då som samlas kring denna samverkan. Jo, det är vi som har ett engagemang och intresse 
kring industrisamhällets kulturarv, den där perioden som så helt omvälvande har förändrat våra 
livsvillkor och samhällssystem de senaste 200 åren. 

Parterna i samverkan är NAV, Maritimt i Väst, hembygdsförbunden Textilmuseet, stadsmuseet Gbg, 
Landsarkivet. Förvaltningen för kulturutveckling och Innovatum. 

Vi har nu en ny överenskommelse för perioden 2020–23 

Ett viktigt verktyg för oss är den gemensamma webbplats vi skapat, prismavg.se där vi vill lyfta fram 
berättelser om industrisamhället från många olika håll men även försöka lyfta fram kulturarvets 
betydelse idag och dess påverkan på samhällsutveckling. Samverkan grundar sig i ett gemensamt 
engagemang för kulturarv och historia men handlar lika mycket om kulturarv och utveckling idag 

Vi har nu ett ämne tillsammans, vi har en form för samverkan och vi har ett webbverktyg, då måste vi 
ju också göra något tillsammans. För detta har vi några arbetsgrupper kring det som vi tycker det är 
viktigast att arbeta med, det som utgår våra gemensamma utmaningar, ideella såväl som offentliga. 

Vi har en webbredaktion som har hand om webbplatsen, utvecklar den och lägger in berättelser som 
kommer från alla medverkande i prisma. 

Vi har en samverkansgrupp som arbetar med gemensamma aktiviteter, samverkansprojekt, 
temadagar eller vad det kan vara, och samverkansfrågor, som kurser och utbildningar 

Vi har också en kulturturismgrupp som har till uppgift att stötta småskaliga besöksmål inom 
kulturarvsområdet och stärka kopplingen till besöksnäring och turistorganisationer. Här handlar det 
också en hel del om kompetensutveckling. 

Till detta kommer en styrgrupp med representanter från alla aktörer. 

Det startade som en samverkansplattform håller nu på att utvecklas till en utvecklingsplattform där 
vi gemensamt kan försöka hitta lösningar på de utmaningar vi har tillsammans. Det drivs idag flera 
projekt som samordnas genom Prismasamverkan och det blir allt tydligare att Västra 
Götalandsregionen ser samverkan som en viktig tillgång inom kulturarvsområdet. 

Samverkan är dock inte mer än vad alla parter och alla delar, alltifrån de stora organisationerna i 
samverkan till de många små aktörerna. Ju mer vi stoppar in och gör tillsammans desto mer kan det 
bli som helhet. 

Samverkans dagen ska informera, inspirera och ge input till den fortsatta utvecklingen av samverkan, 
inte minst till den gemsamma verksamhetsplan som tas fram. 


