
2,7 MILJONER INVÅNARE 
26 % AV SVERIGES BEFOLKNING



DET REGIONALA KULTURUPPDRAGET
FÖRVALTNING OCH UTVECKLING AV:
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• Arkiv

• Bibliotek och 

läsfrämjande

• Bild och form

• Dans

• Filmkultur

• Hemslöjd

• Kulturarv och kulturmiljö

• Litteratur

• Musik

• Teater



DET REGIONALA KULTURUPPDRAGET GENOMFÖRS
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VIKTEN AV SAMVERKAN

”Mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar
som samtliga politiska nivåer står inför finns
anledning till oro. Eventuella nedskärningar i
offentligt stöd kan komma att utgöra ett direkt
hot mot infrastrukturen för kulturutbud i delar
av landet och därmed försämra likvärdigheten
ytterligare.”

Kulturanalys 2020, Myndigheten för kulturanalys
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KULTUROMRÅDET I BEHOV AV EN 
NYSTART EFTER PANDEMIN

• Den kulturella infrastrukturen behöver 
säkerställas och utvecklas

• Tillgång till konst och kultur i hela landet, 
stad som land, ska vara likvärdig

• Utbildning och kompetensförsörjning inom 
kulturområdet ska stärkas

• stärka möjligheten för kulturskapare att 
verka och bo i hela landet

Foto: Bästa Biennalen



ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR 
ETT STARKT KULTURSVERIGE
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KULTURPOLITISKA PRIORITERINGAR

1. SYDSVERIGE LOCKAR – Dynamiskt och 
öppet med internationell lyskraft

2. SYDSVERIGE SAMVERKAR – En 
kulturpolitik som stimulerar 
samarbeten

3. SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR – Ett 
gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla



1. SYDSVERIGE LOCKAR

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL 
LYSKRAFT

Kulturpolitiken i Sydsverige ska:

• stimulera konstnärligt skapande i hela Sydsverige,

• visa öppenhet för nya konst- och kulturformer,

• stärka samverkan mellan högre utbildning och 
kulturverksamhet,

• lyfta kulturens potential i utvecklingen av 
innovationer och näringsliv,

• ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar 
besöksnäring.
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Djurens karneval Foto: Lars Kroon



2. SYDSVERIGE SAMVERKAR

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR 
SAMARBETEN

Kulturpolitiken i Sydsverige ska:

• agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska frågor,

• verka för att Sydsverige får ansvar för nationella 
kulturpolitiska uppdrag,

• undanröja hinder för kulturproduktion och 
distribution över regiongränserna,

• underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att 
samarbeta,

• stödja och uppmuntra samverkan med andra 
politikområden.
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Foto: Torun Ekstrand



3. SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR

ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR 
ALLA

Kulturpolitiken i Sydsverige ska:

• underlätta invånarnas möjligheter att uppleva och 
delta i kultur i hela Sydsverige,

• utöka internationell närvaro i Sydsverige,

• utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet och 
jämlikhet,

• initiera gemensam forskning för ökat deltagande.
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Foto: Bästa Biennalen



Stockholm
Oslo

Berlin

Köpenhamn

Amsterdam

Vilnius

Riga

Tallin

Helsingfors

• Starkare kulturpolitisk röst

• Samverkan med myndigheter

• Beredningsgrupper

• Gemensamma utvecklingsprojekt

POSITIONSPAPPRET 
REALISERAS 
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DANSSAMVERKAN SYDSVERIGE

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Arbeta för en stark infrastruktur på 
institutionell nivå för danskonst i södra 
Sverige

• Skapa ökad tillgänglighet till danskonst 

• Vara en stark regional röst nationellt 
och internationellt

Djurens karneval Foto: Lars Kroon
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BILD OCH FORM

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Växelverkan mellan stad och landsbygd

• Kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsutbyte

• Internationella nätverk

Foto: Bästa Biennalen



BIBLIOTEK OCH LÄSFRÄMJANDE

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Biblioteksplaner som viktigt strategiskt redskap för att 
stärka och synliggöra bibliotekens roll inom fler delar 
av kommunen

• Biblioteksstatistik

• Bokstart

• Metodutveckling programarbete 
på bibliotek

• Kompetensutveckling

• Initiera nätverk
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Foto: Lars Dareberg
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HEMSLÖJD

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Hör & Gör arbetet för personer 
med funktionsnedsättningar 

• Hemslöjd och Hälsa

Foto: Emma Andersson
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LITTERATUR

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Stärka det professionella arrangörskapet inom 
litteraturområdet

• Skapa mötesplatser och tvärkonstnärliga rum för 
litteraturutveckling

• Utveckla residensnätverk inom litteratur 
i Sydsverige

Foto: Ami Andersson
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FILMKULTUR

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Stärka och utveckla samverkan kring 
filmkulturell verksamhet i Sydsverige. 

• Talangutveckling

• Film för barn och unga

• Biograf och visning

Gårdsbio Foto: Bertil Hertzberg
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INTERREGIONAL AUDIOVISUELL STRATEGI

UPPDRAG FRÅN STYRELSEN

• Strategin ska innehålla vision och mål

• Strategin ska fokusera på hur befintliga 
resurser bäst 

• Strategin ska vara klar under 2022.

Foto: Björn Lindberg
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

UPPDRAG FRÅN KULTURUTSKOTTET

• Samverkan nationellt och 
internationellt, kommunalt och 
regional med fokus på 
erfarenhetsutbyte, forskningsbaserad 
kunskapsutveckling och gemensamt 
utvecklingsarbete, 
såsom t ex cross-innovation och 
statistik

Foto: Görel Abramsson



KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR (KKN)

Konstnärlig kärna
tex teater, bok, konstverk 

Kulturella näringar
producentbolag, ljud, ljus, ljus

Kreativa näringar
Teatern/boken blir film, biograf, 
mode, leksaker, inredning
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LITE HISTORIA

• SYDSAM (1990-TALET – 2014)
– samma geografi, regionala utvecklingsfrågor, 
internationella frågor

• SYDSVENSK REGIONBILDNING (2012-2014) 
– uppgift att ta fram underlag för beslut för en 
ansökan om bildande av en ny gemensam region 
från 2019. Hösten 2014 kom man fram till att det 
inte fanns gehör för en gemensam region och man 
beslutade att utveckla samarbetet istället

• REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
– från 1 januari 2016
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

• Syftet att utveckla samarbetet mellan 
verksamheterna i regiondelarna

• Målsättning att skapa en grund för ökad tillväxt i 
Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och 
socialt hänseende

• Fokus för samarbetet handlar framförallt om 
påverkansarbete gentemot nationella nivåer samt 
framtagande av gemensamma positionspapper 
inom områdena regional utveckling, infrastruktur 
och kollektivtrafik samt kultur
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MANDAT OCH ROLL

• Beslutande, rådgivande och rekommenderade 
funktioner.

• Aldrig överordnat respektive huvudmans 
beslutsfattande.

• Det som är gränsöverskridande och det som görs 
bättre tillsammans bör vara vägledande för all 
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige



ORGANISATION REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Styrelsen (12)

Ersättare i styrelsen (12)

Ledningsgrupp (13)

Sekretariat
(med chef, samordnare, sammankallande 

för arbetsgrupper, kommunikatör och 
ekonom)

Utskott för regional utveckling

Arbetsgrupp för regional utveckling

Utskott för kollektivtrafik och 
infrastrukturplanering

Arbetsgrupp för kollektivtrafik och 
infrastrukturplanering

Utskott för kultur

Arbetsgrupp för kultur



(Bild i länen)



(Färg i länen)


