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Regionsamverkan Sydsverige

Lägesrapport från kulturutskottet                  
för representantskapet 12 april 2018

utskottet
‐ Emma Gröndahl, (L) Region Halland 

Ordförande
‐ Maud Lanne, (S) Region Halland
‐ Maria Ward, (S) Region Skåne 
‐ Ronny Johannesson, (M) region Skåne
‐ Ivar Wenster, (S) Region Blekinge
‐ Karin Brunsberg, (M) Region Blekinge
‐ Ragnar Lindberg, (S) Region 

Kronoberg
‐ Pernilla Sjöberg, (M) Region 

Kronoberg
‐ Malin Olsson, (M), Region Jönköpings 

län
‐ Maria Hörnsten, (S), Region 

Jönköpings län 
‐ Maria Ixcot Nilsson, (S) Landstinget  i 

Kalmar län
‐ Ingegerd Peterson, (C), landstinget i 

Kalmar län

arbetsgruppen
‐ Malena Sandgren, Region Blekinge 

sammankallande

‐ Eva Nyhammar, Region Halland

‐ Maria Agestam, Landstinget i Kalmar 
län

‐ Jessica Linde, Region Kronoberg

‐ Jörgen Lindvall, Region Jönköpings 
län

‐ Mats Hallberg, Region Skåne
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• 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.

uppdrag

Detta har vi gjort 2016 ‐2017 (bild 1) 

• Dialog inför remissförfarande i frågor som rör den 
gemensamma geografin. (Kulturarvspolitik som håller ihop, 
utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund, 
DS Kultursamverkan som håller ihop samt lagrådsremissen 
Ny museilag.)

• Samarbete inom professionell dans i syfte att stärka dans 
som konstform samt öka tillgängligheten till dans för 
invånarna. Projektet Regionsamverkan Sydsverige utvecklar 
dansområdet i södra Sverige har erhållit statligt stöd och 
påbörjades hösten 2016 och löper till 2019.

• Gemensam förberedelse inför politiska överläggningar med 
kulturdepartementet
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Detta har vi gjort 2016 ‐2017 (bild 2) 

• Gemensam Kompetensutveckling genom att vi bjuder in 
företrädare för olika konstområden till kulturutskottets 
möten.

• Gemensam upphandling av Kulturvaneundersökning

• Generösa i att bjuda in varandra till 
kompetensutvecklingsinsatser

• Framtagande av Positionspapper

Fyra möten i utskottet per år
ca sex möten i arbetsgruppen per år

Kulturutskottet tog fram ett 
positionspapper som 
godkändes  den 23 
november på 
Regionsamverkan 
Sydsveriges styrelsemöte. 

2017 Prioritering D
Ta fram ett positionspapper inom kultur som 
tydliggör gemensamma prioriteringar i Sydsverige 
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2017 Prioritering G
Utveckla samarbetet inom professionell dans för 
att stärka dans som konstform samt för att öka 
tillgängligheten till dans för invånarna 

Samarbete inom 
professionell dans i 
syfte att stärka dans 
som konstform samt 
öka tillgängligheten till 
dans för invånarna. 

• Nätverksträffar mellan olika 
yrkeskårer.

• Gemensam 
kompetensutveckling

• Förberedelse inför 
samproduktion

• Utveckla förslag på fortsatt 
gemensamt arbete?

2018 Prioritering D
verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för 
nationella kulturpolitiska uppdrag, överbrygga 
administrativa gränser och samverka

I den nationella utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design som kom 2016, lyftes behovet av så kallade 
regionala noder med uppdrag att hantera ämnena arkitektur, form och 
design. Form Design Center har av regeringen  fått uppdraget att skapa 
förutsättningar för en mötesplats i södra Sverige med inriktning på 
arbete med arkitektur, form och design för hållbara gestaltade 
livsmiljöer.

Framtagen handlingsplan kopplad till Positionspappret
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Sydsverige lockar

Konst marknadsföring
Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten –
Regionsamverkan Sydsverige gör gemensamma insatser för att 
synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige 
nationellt och internationellt.

KKN-utbildning
Regionerna samordnar och erbjuder kommunerna (ansvariga för 
näringsliv och kultur tillsammans) att delta i en utbildning om Kulturella 
och kreativa näringar, framtagen i samverkan med akademin. Tidigare 
har det omfattats av Skåne och Blekinge, framöver kommer även övriga 
regioner att omfattas.


2018 och framåt

2018 och framåt
Sydsverige samverkar

Film
Inleda arbetet med att utreda filmområdets organisering i Sydsverige. En 
förstudie där vi förutom film, främjande uppdraget samt filmproduktion, också 
beaktar tv-produktion, dataspelsutveckling samt rörlig bild.

Form, design och arkitektur
Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur – Form design 
Center Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige.  

Glas
Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer 
har bildat nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska 
vara en kreativ utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och 
framtid med fokus på innovation och tillväxt. 

Bibliotek litteratur och läsfrämjande
Regional biblioteksverksamhet ska samverka kring metodutveckling inom 
litteratur- och läsfrämjande samt medverka till att den aviserade 
bibliotekssatsningen på "Digitalt först" utformas så att den passar olika 
bibliotekstyper men även garanterar en jämlik biblioteksservice för alla.
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2018 och framåt
Sydsverige tillgängliggör

Dans
Fortsätta och fördjupa Danssamverkan Sydsverige genom att stärka 
samarbetet på ledningsnivå, genomföra gemensamma publika 
aktiviteter, utveckla turnésamarbeten samt anordna 
kompetensutveckling inom teknik, marknad, produktion och 
dansutveckling. 

Kulturvaneundersökning
Som en del i att utveckla samverkan mellan regionerna genomförs med 
regelbundenhet kulturvaneundersökningar, för att uppnå en större 
kunskap om skillnader och gemensamheter bland invånarnas 
kulturvanor.
Informationen som framkommer i undersökningarna utgör en god 
grund för nya prioritering inom och mellan regionerna för att möta 
invånarnas behov. 

2018 och framåt
Övrigt

Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska 
positionspapperet 

Dialog med statlig nivå avseende utveckling av 
kultursamverkansmodellen. (t.ex. gemensam förberedelse inför 
nationellt möte med kulturdepartementet, gemensam förberedelse 
inför dialog med Kulturrådet och andra berörda myndigheter), 
undersöka möjliga gemensamma skrivningar i förhandlingsframställan,
dialog inför remissförfarande i frågor som rör den gemensamma 
geografin. 


