
 
 
 
 

 

Regionsamverkan Sydsverige Kulturutskottet  

20 september på Scandic Hallandia, Halmstad 
Närvarande:  Emma Gröndahl (l), Region Halland 

Mikael Ekvall (v) Region Jönköpings län 

Ida Eriksson (m), Region Kronoberg 

Magnus Lundqvist (kd), Region Skåne 

Kevin Ny (c), Region Blekinge  

Gustaf Kristersson (s), Region Halland 

Stefan Pettersson (s), Region Skåne 

Henrik Yngvesson (m), Region Kalmar län 

 

Malena Sandgren, chef Kultur och Bildning, Region Blekinge 

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, Region Halland 

Maria Agestam, kultursamordnare, Region Kalmar län 

Emelie Johansson, regional utvecklingssamordnare kultur, Region Kronoberg 

Ante Jankovic, sektionschef Attraktivitet och Livsmiljö, Region Jönköpings län 

Görel Abramsson, kulturstrateg, Region Blekinge 

Slutrapport dans  
Vicky Sverkerson, scenkonstchef på Rum för dans i Halland, presenterade slutrapporten för 

projektet Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige 1/7 2016 – 

30/6 2019. Projektet har genomförts i samverkan mellan Skånes Dansteater, Rum för dans, 

Byteatern Kalmar län, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Smålands Musik & Teater 

(SMOT), som alla har vitt skilda uppdrag och erfarenheter inom dansområdet, vilket varit en 

styrka. 

Projektet har innefattat följande: 



 
 
 
 

• Turnéutbyte med tre produktioner: Cuttlefish/Rum för dans, Nayrab/Skånes 

Dansteater, Typiskt typiskt/Regionteatern Blekinge Kronoberg – vilket har lett till 

resursutnyttjande, konstnärlig utveckling, större utbud och kontinuitet, 2-3 gånger 

fler spelningar per föreställning 

• Kompetensutveckling – på ledningsnivå, för medarbetare och inte minst 

dansutvecklare 

• Publikutveckling – marknadsföring och danskunskapande 

• Digitalisering – konstnärligt utvecklingsarbete, publikutveckling, tillgänglighet; 

Dansplaneten/utbildningsfilm, A feeling of going/dansfilm 

Att permanenta nätverket Danssamverkan i Sydsverige med turnéutbyte skulle kosta ca 1 

mkr för hela RSS årligen. Med ett permanent nätverk skapas en stark infrastruktur på 

institutionell nivå för danskonst i södra Sverige med ökad tillgänglighet, vilket även ger 

regionen en starkare röst nationellt. Det kräver tydliga uppdrag med avtal/överens-

kommelser samt ekonomisk förstärkning. 

• Samproduktionen – Djurens Karneval har premiär den 29 februari kl. 15.00 i 

Falkhallen, Falkenberg. Emma bjuder in Christer Nylander från riksdagens 

kulturutskott samt RSS styrelse 

Under 2019 har vi fått 1,8 mkr från KUR varav 1,2 mkr går till Djurens Karneval och 0,6 mkr 

till Bild- och formområdet. Kvar att betala för Djurens Karneval är turnékostnaden på 1 323 

000 kr minus ev. intäkter totalt (ska delas på våra sex regioner). 

Rapport från Kulturrådet samt erfarenheter från rundabordssamtalet  
Malena redogjorde för vad som diskuterades vid rundabordssamtalet 12/9: 

• Modeller för rapportering av regional fördelning 

• Kulturrådets prioriteringsgrunder (punkten med digitaliseringen kommer att tas bort 

då det måste göras ändå) 

• Regionala dialoger 

Kulturrådets rapport kommer att presenteras för Kulturrådets styrelse den 25 november 

2019. SKL har en rapport på gång som snart är klar. Den överensstämmer i stort med våra 

synpunkter. 

Inför ministermötet 25/9 
Följande punkter lyftes för att diskutera vid ministermötet: 

• Kultursamverkansmodellen – hur hanterar vi de framtida ekonomiska 

förutsättningarna? 

• Tvärsektionell samverkan med fler politikerområden på nationell nivå. 

• Dialogen, vi vill träffas fler gånger än nu och diskutera tillsammans. Borde träffas 

innan budgeten sätts och inte efteråt. RSS vill prata direkt med KURs styrelse. 

• Vi vill att regionerna ses som en resurs och att medlen inte fördelas till kommunerna 

utan genom regionerna för bättre samplanering och utnyttjande. 



 
 
 
 

• Uppföljningen bör ske mer utifrån kulturplanerna. 

Vi behöver ta reda på hur stor del av de nationella medlen som går till vårt område.  

Omvärldsspaning över arkivområdet i Sydsverige  
Per Lundin, chef på Blekingearkivet samt har ett utvecklingsansvar nationellt, presenterade 

en omvärldspaning. 

Uppdelningen mellan offentliga och enskilda arkiv är en rest av historien som inte är självklar 

och med flytande gränser. Arkiven återger inte en fullständig bild utan är fragment då 

arkiven har tagit emot det man fått och inte aktivt sökt material. (Länsmuseerna har varit 

mer aktiva.) Lagringsmediernas begränsade livslängd, filformat, operativsystemens 

förgänglighet etc. är ständiga problemområden som kräver strategisk planering för att lösa. 

Per presenterade de olika regionala arkiven; Jönköpings läns Folkrörelsearkiv, Kronobergs-

arkivet, Blekingearkivet, Skånes Arkivförbund, Kalmar läns Arkivförbund och Hallands 

Arkivförbund. 

Hur hanterar vi de stora arkiven inom de gamla landstingen, civilsamhället etc.? Ska man 

dammsuga arkiv och sedan se om vi kan hantera allt material eller ska vi vänta tills vi vet hur 

vi ska göra? Hur tar vi vara på det som redan är digitalt idag men inte insamlat? Det är något 

enklare att samla offentliga och enskilda arkiv, det är svårast att motivera näringslivet att 

bevara sina handlingar.  

Arkivutredningens betänkande kommer i december, GDPR- frågan behöver lösas så att 

arkiven blir certifierade. Osäkert om arkivlagen även kommer att gälla enskilda arkiv. 

Mötesagenda för 2020 
Nästa möte blir den 28 november i Regionhuset i Malmö 

Agendan för 2020: 31/1 Alvesta tillsammans med RUU, 29/4 Jönköping, 18/9 Kalmar,  

27/11 Blekinge 

Filmutredning  
Emelie berättade om Regionala utvecklingsutskottets möte. RUU är mycket intresserade av 

att samarbeta med kulturutskottet. Nu ligger förslaget till RSS styrelse den 26/9 om att ge 

Bo-Erik Gyberg uppdraget att göra filmutredningen. 

Till styrgrupp för filmutredningen utsågs följande: 

RUU: Karin Helmersson, Region Kalmar län + Magnus Johansson, Region Blekinge 

KU: Ida Eriksson, Region Kronoberg + Magnus Lundqvist, Region Skåne 

Arbetsgruppens möte med Kulturrådet 8/11 
Arbetsgruppen ska ha möte med KUR den 8/11. I år väljer vi att berätta om Bild- och 

formområdet. Vi har inte möjlighet att arrangera stormöte med andra myndigheter i år. 

Folk och kultur 2020 
Kulturutskottet beslutade att arrangera ett seminarium och ett mingel på Folk och kultur 

2020. Vi ska återanvända deltagare från Spridningskonferensen från 3/10 om KKN till ett 



 
 
 
 

seminarium. Därefter ska vi arrangera ett mingel på tema Regionsamverkan Sydsverige 

samarbetar. Planen är att be en firma att arrangera minglet så som förra året. 

Tjänstepersonerna får i uppdrag att ta fram ett förslag till KKN-seminarium + mingel om vad 

vi gör, t ex med dansen och andra exempel, inklusive kommunikationsmaterial, såsom roll-

ups och knappar, samt undersöka om styrelsen kan stå för finansieringen. Görel bokar 

arrangemangen före den 14/10. (Enskilda bokning görs bäst efter att bekräftelsen på 

arrangemangsbokningen kommit den 4/11 men före den 19/11 för att utnyttja Early Bird.) 

Nationella biblioteksstrategin  
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Region Halland, redogjorde för remissvaret som är 

framtaget i regionbibliotekschefsgruppen utifrån Region Skånes förslag som arbetats vidare. 

Kulturutskottet diskuterade förslaget och gav Maria i uppdrag att arbeta om vissa delar till i 

början på följande vecka. Det nya förslaget finns med som bilaga. 

Uppföljning av arbetsgrupperna  
Dans – se inledande text. 

KKN – spridningskonferens 3/10 i Hässleholm + nätverksmöte 4/10 i Helsingborg, KKN-

seminarium på Folk och kultur, eventuellt arbete med SPOK, se nedan. Gruppen behöver 

formera om sig något efter KKN-utbildningen och tillsätta en ny sammankallande 

tjänsteperson. 

Bild och form – gruppen har höga ambitioner och har fått 600 000 kr från KUR via oss. De 

har dock några vakanser i regionerna så de behöver nog sänka ambitionerna. 

Bibliotek och läsfrämjande – har tagit fram remissvaret, se ovan, och arbetar vidare. 

Form, design, arkitektur – Form Design Center erbjuder oss att vara med i SPOK, osäkert 

vilka kostnader det innebär det för oss. Hur ser deras nationella uppdrag ut idag och 

framöver? Det behöver undersökas ytterligare under hösten så vi kan lämna ett svar vid 

nästa kulturutskott. 

Filmkulturell verksamhet – det är några vakanser i regionerna men arbetet pågår. De ska 

presentera sina förslag för arbetsgruppen i oktober. 

Filmproduktion – arbetet pågår, filmutredning på gång och avtalet med Southern Sweden 

Film Commission ska skrivas på. 

Grupper som vi inte har ”startat”: 

Litteratur - litteraturutvecklarna har idéer att presentera om kommande samarbete.  

Musik & Teater – de träffas och vet om varandra. 

Kulturarv – några träffas men dock inte alla. 

Arkiv – digitaliserings-/lagringsfrågan kommer så småningom upp på vårt bord. 

 

Karlskrona 2019-09-25 

Görel Abramsson 

Region Blekinge 


