
Regionsamverkan Sydsverige
2,6 miljoner invånare 
26% av Sveriges befolkning



• Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt 
kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala 
samarbeten. 

• Vi sex regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, samverka med staten, 
kommunerna, det professionella kulturlivet, det civila samhället, näringslivet 
och akademin för att verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för 
kulturell och regional utveckling.

• Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för 
hela landet. Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med 
staten, de nationella kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige ska 
få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.

• Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara 
kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

Kulturutskottets uppdrag



För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre 
kulturpolitiska prioriteringar för framtida kultursamverkan:

Sydsverige lockar
Sydsverige samverkar   
Sydsverige tillgängliggör

Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument 
samt i dialog med nationella aktörer.

Positionspapper kulturutskottet



• Invånarna i södra Sverige får ta del av fler dansproduktioner tack vare 
turnésamverkan. Vi stärker nationell infrastruktur för dansen, ett 
konstnärligt område vars infrastruktur behöver utvecklas.

• Regionsamverkan Sydsverige gör gemensamma insatser för att 
synliggöra den professionella bild-och formkonsten i södra Sverige 
nationellt och internationellt, ett gemensamt arbete med att utveckla 
bild och formområdet. Vi bygger en stark sydsvensk infrastruktur som 
utmanar centrum – periferi.

• Stärker samverkan mellan kommuner över regiongränserna, t.ex. 
genom gemensam KKN-utbildning i samarbete med akademien.

• Gemensam konferens angående den nya Nationella biblioteksstrategin. 
Gemensam beredning av svar.

Insatser



• Samarbetet utmanar den statliga bidragsgivningen: Kulturrådet 
prioriterar interregionala samarbeten. Vi bygger möjlighet för en ny 
infrastruktur. Gemensamt äskande till Kulturrådet om särskilda 
medel för interregional verksamhet.

• Vi uppdaterar vår Handlingsplan så att den blir treårig och att den 
bättre harmonierar med positionspapperet. (beslut 14 november)

• Presentation av Kulturutskottets Positionspapper på Almedalen.

Insatser, fortsättning



www.regionsamverkan.se
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