
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsverige 
kulturutskott 2019-03-21 
  

Plats 
Smålands museum, Växjö  

Deltagare 

Emma Gröndahl (l), Region Halland 
Gustaf Kristenson (s), Region Halland 
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne 
Karin Helmersson (c), Region Kalmar län 
Henrik Yngvesson (m), Region Kalmar län 
Ida Eriksson (m), Region Kronoberg 
Kevin Lill (c), Region Blekinge 
Ivar Wenster (s), Region Blekinge 
Monica Samuelsson (kd), Region Jönköpings län  

Eva Nyhammar, Region Halland 
Mats Hallberg, Region Skåne 
Maria Agestam, Region Kalmar län 
Görel Abramsson, Region Kalmar län 
Jessica Linde, Region Kronoberg 
Lotta Nydahl-Frånberg, Region Kronoberg 
Malena Sandgren, Region Blekinge 
Jörgen Lindvall, Region Jönköpings län 

Mötet öppnades 
Ida Eriksson hälsade välkommen till Kronoberg och Smålands museum. Emma 
Gröndahl, ordförande för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, hälsade 
välkommen och öppnade mötet. 

Presentationsrunda med kort beskrivning av politiskt läge och organisering i 
respektive region. 

Presentation av arbetet i Regionsamverkan Sydsverige samt 
presentation av arbetet i kulturutskottet 
Gunne Arnesson Lövgren presenterade det övergripande arbetet inom 

Regionsamverkan Sydsverige, organisationen samt arbetet inom de andra 

utskotten (se bifogad presentation). 



 
 

Malena Sandgren berättade om tidigare arbete i kulturutskottet och det 

kulturpolitiska positionspapperet samt hur arbetet organiseras. Arbete sker på 

flera nivåer: i det kulturpolitiska positionspapperet, handlingsplanen och via 

aktiviteter inom de olika konst- och kulturområdena (organisationsskiss 

bifogas). 

Stort intresse hos regionala kulturorganisationer att verka tillsammans inom den 

sydsvenska kontexten, allt kan inte lyftas in inom kulturutskottet och 

arbetsgruppen. Viktigt med utrymme för god dialog och kvalitet i 

genomförandet samt att kunna hantera effekterna samt att prioritera aktivt vad 

som sätts igång med utgångspunkt i positionspapper och handlingsplan.  

Framgångsfaktorer hittills har varit en öppen dialog med de arbetsgrupper inom 

olika konst- och kulturområden som initieras. Grupperna har fått mandat att 

själva arbeta fram förslag på vad man skulle kunna åstadkomma tillsammans 

inom en sydsvensk kontext och återkomma med detta. Därefter dialog kring vad 

som kan genomföras inom ordinarie uppdrag och ekonomiska ramar och vad 

som kräver annan finansiering. 

Erfarenheter från Folk och kultur 
Kulturutskottet diskuterade erfarenheterna från Folk och kultur 2019 och de 

gemensamma aktiviteter som arrangerades av Regionsamverkan Sydsverige. 

Sammanfattningsvis konstaterades att det var en bra arena för nya 

kulturpolitiker och att Regionsamverkan Sydsveriges egna arrangemang blev 

lyckade. Minglet samlade ett hundratal deltagare, Regionsamverkan Sydsverige 

når fram. 

Utvecklingspotential kopplat till de delar som rör mediebevakningen, det 

tvärpolitiska, behov av att gallra i programmet. Mässa för branschen eller 

kulturpolitisk arena? Behov av att både SKL och kulturdepartementet tar en 

aktiv roll. Möjlighet till partipolitiska överläggningar. 

Kulturutskottet diskuterade även hur det ser ut med styrelserepresentation i 

länskulturorganisationerna nationellt, Emma Gröndahl nominerad av 

valberedningen (RMS). 

Henrik Yngvesson sitter i SKL:s kultur- och fritidsberedning. 

Genomgång av positionspapper och handlingsplan 
Mats Hallberg, Jörgen Lindvall och Maria Agestam presenterade 

positionspapperet och de tre prioriteringarna. Malena Sandgren presenterade 

handlingsplanen (positionspapper och handlingsplan bifogas). 

Danssamverkan Sydsverige – ett exempel på pågående arbete 
Åsa Söderberg, Skånes dansteater, och Vicky Sverkersson, Rum för dans i 

Halland, berättade om uppdraget från kulturutskottet att stärka infrastrukturen 

för den professionella dansen i Sydsverige (presentation bifogas). 

Detta är en av de första insatser som Regionsamverkan Sydsverige initierade 

gemensamt. Ovanligt i institutionssverige att ha den här typen av samverkan 

utifrån så olika organisatoriska förutsättningar. Viktiga resultat är bland annat 

större utväxling av produktionerna, stärkt arbetsmarknad lokalt och regionalt. 



 
 

En framgångsfaktor att uppdraget formulerades öppet: om vi ser Sydsverige 

som en arena, vad är det vi behöver göra då?  

Filmtips Dansplaneten (finns på Youtube). 

Turnéutbytet har gett stor utväxling, för den konstnärliga utvecklingen, för 

kulturskaparna och koreograferna. Den första Cuttlefish, nummer två Typiskt 

typisk. Nayrab, pågående turné. 

Samproduktionen Djurens karneval, 29 februari 2020 premiär i Falkenberg, 50 

föreställningar i 6 län. Samproduktion är inget man gör varje år, men det ger ett 

stort gemensamt lärande. 

Utvecklingsarbetet har gett fler arbetstillfällen för professionella dansare och 

koreografer, även i södra Sverige 

Ytterligare en erfarenhet är att det är viktigt att det finns en stadga, behov av 

formella uppdrag framöver för att stärka samverkan i det ordinarie arbetet. 

Medskick till övriga konstområden som påbörjar sin samverkan, viktigt att 

lägga grunden ordentligt. 

Vad gäller ekonomin, inriktningsbeslut om finansiering finns, beslut fattas i 

respektive region 

Öppet samtal och erfarenhetsutbyte utifrån positionspapper och 
handlingsplan 
Med utgångspunkt i föredragningarna diskuterade kulturutskottet i mindre 

grupper. I återkopplingen från samtalen lyftes bland annat: behov av att i 

respektive region formalisera och tydliggöra uppdrag för att understödja och 

uppmuntra samverkan, positivt att se vad handlingsplanen konkret har gett, hur 

kan staten se oss som en resurs och styrka, i och utanför 

kultursamverkansmodellen? Hur nå de fria grupperna kopplat till samverkan? 

Nya uppdrag från styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige samt 
förslag på arbetsgång 
Mats Hallberg informerade om de nya uppdrag som utskottet från styrelsen för 

Regionsamverkan Sydsverige beslutat om (se bifogad presentation). 

Vad gäller uppdraget om nationella kulturpolitiska uppdrag så finns behov av 

en bred definition, det handlar om att regionerna och myndigheterna måste 

hjälpas åt för att lösa samhällsutmaningarna. Allt är inte samverkansmodellen. 

Det finns ett underskott på statliga investeringar i södra Sverige. Påverkans- och 

kommunikationsarbete är en viktig del i arbetet framöver. 

Vad gäller uppdraget kring film så äger kulturpolitiken inte frågan själv och det 

finns många olika och starka intressen. Kulturutskottet lyfte frågan till styrelsen 

och har nu fått gemensamt uppdrag att titta på detta tillsammans med regionala 

utvecklingsutskottet. Karin Helmersson är ordförande där. 

Det sker mycket på nationell nivå i filmproduktionsfrågan just nu, behov av att 

stärka arbetet regionalt för att finnas med i matchen. Nationella 

produktionsrabatter kommer troligtvis att slå igenom även i Sverige, uppdraget 

har pågått cirka 5 år. Frågan berör näring, kultur och besöksnäring men om det 



 
 

blir splittrat så blir det ingen kraft. Det finns politiskt underskott i filmfrågan 

och det sker mycket rörelse och lobbyarbete. 

Regionsamverkan Sydsverige går gemensamt in i Southern Sweden Film 

Commission som via Film i Skåne har i uppdrag att bland annat marknadsföra 

södra Sverige som inspelningsplats för film. 

Kulturpolitikens förutsättningar och kultursamverkansmodellen 
Eva Nyhammar informerade om Myndigheten för kulturanalys nya rapport 

Kulturanalys 2019 (presentation bifogas). Möjlighet till fördjupning kommer 

längre fram i år.  

Magnus Lunderqvist berättade om processen med Kulturrådet i Region Skåne 

samt det brev som skickats till Kulturrådet med anledning av principerna för 

neddragning av statsbidraget. Kulturutskottet beslutade att skriva en gemensam 

debattartikel i nationell media med utgångspunkt i utveckling av 

kultursamverkansmodellen. En facebookgrupp bildas för snabbare kontakt 

mellan de förtroendevalda i kulturutskottet.   

Kommande dialog med kulturdepartementet blir den 25 september. 

Övrigt     
Region Halland står i år värd för SKL:s årliga kulturkonferens i Halmstad, 16-

17 oktober. Man tar gärna emot tips på spännande satsningar som passar in i 

temat som är ”På plats” (om platsers förutsättningar, behov och potential). 

Arbetsgruppen deltar under kommande vecka i Kulturrådets årliga 

samverkanskonferens. Nytt för i år är att snabbmöten med alla statliga 

myndigheter i samverkansrådet sker i geografisk klustring på önskemål av 

Regionsamverkan Sydsverige. Kulturministern deltar också och arbetsgruppen 

har tagit fram gemensamma frågor, bland annat avseende strategierna för 

utveckling av kultursamverkansmodellen som Myndigheten för kulturanalys 

föreslår samt Kulturrådets nya uppdrag kring översyn av modellen. 

Kommande mötesdatum 
Internat 14-15 maj, preliminär plats Eriksberg utanför Karlshamn. 

Mötet avslutades 
Emma Gröndahl avslutade mötet. Kulturutskottet fick möjlighet till en guidad 

visning av Smålands museum. 

Antecknade gjorde Jessica Linde. 

 


