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Regionsamverkan Sydsverige

Lägesrapport från utskottet för Kultur
för styrelsen 20 september 2017

utskottet
‐ Lovisa Aldrin, (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
‐ Íngegerd 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 

 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

 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 (15/9, 7/11 2016, 6/2 , 25/4, Färdigt förslag 7 /9)

Fyra antal möten i utskottet per år
ca sex antal möten i arbetsgruppen per år
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 Utifrån Positionspappret konkretisera och tidsätta insatser kopplat till de prioriteringar 
som har tagits fram.

 Föra dialog inför remissförfarande i frågor som rör den gemensamma geografin.

 Möta Riksdagens kulturutskott samt statssekreteraren på kulturdepartementet. 

 Bjuda in Kulturdepartementet samt Kulturrådet för presentation av vårt positionspapper.

 Delta och bjuda in varandra till respektive regions kompetensutvecklingskonferenser.

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

 Gemensam upphandling av kulturvaneundersökning 2018.

 Fastställande av nya kulturplaner 2018-2020 Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping.

2018

Analysera vilka hinder som finns för samarbete över 
gränserna och vad som behöver göras för att eliminera 
dessa.
(ex olika subventionssystem, tillgänglighet, digital utveckling)

Tillsammans vara en tydlig röst för att i dialog med staten 
utveckla och stärka samverkansmodellen.

Verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar
för nationella kulturpolitiska uppdrag. 

Vad är viktigast?


