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ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR 
ETT STARKT KULTURSVERIGE
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Djurens karneval Foto: Lars Kroon
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Vi ska börja med att titta på en film. I samband med vårt gemensamma utvecklingsprojekt ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige” har vi i kulturutskottet tagit fram nytt kommunikationsmaterial som bättre speglar det arbete vi gör. Ni kommer att få se den längre av två filmer (8 minuter)(Intressant fakta – för varje enskild region innebär projektet 16 ggr pengarna i uppväxlingsgrad, varje region lägger 165 000 kr per år och den totala budgeten är årligen på 2 790 000 kr)Länk i texten: https://www.youtube.com/watch?v=26VnPlXNvt4&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=26VnPlXNvt4&t=1s
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• Starkare kulturpolitisk röst

• Samverkan med myndigheter

• Beredningsgrupper

• Gemensamma utvecklingsprojekt

POSITIONSPAPPRET 
REALISERAS 
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Ni fick höra precis höra hur beredningsgrupperna arbetar och att vi får konkreta resultat från vårt gemensamma utvecklingsprojekt. Det är en förutsättning för att vi ska ha en kulturpolitisk legitimitet och kunna påverka nationellt. Och det gör vi. Vi ritar faktiskt om den kulturpolitiska kartan.
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SYDSVERIGE RITAR OM KARTAN

Foto: Bästa Biennalen

• Nationell dialog med kulturministern
• Utredning av kultursamverkansmodellen

• Kulturrådet prioriterar interregionala 
samarbeten

• Myndigheten för kulturanalys lyfter 
interregional samverkan
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Under flera år har vi haft gemensamma förmöten inför den nationella dialogen med kulturministern. Förmötet sker före SKRs förmöte. Det innebär att Sydsverige påverkar såväl den nationella dialogen som regionernas gemensamma ställningstaganden. (Kanske det du Lovisa nämnde om hur ni får väga vad ni tar upp på SKR-mötet eftersom det blir SKRs ståndpunkt) Detta har resulterat i både strategiska och operativa resultat. Exempelvis flera krisstöd till kultursamverkansmodellen under pandemin men även att Sydsverige tillfrågas vid viktiga nationella insatser såsom utredningen av kultursamverkansmodellen. Vårt gemensamma arbete har även påverkat nationella myndigheter. Kulturrådets styrelse har valt att prioritera interregionala samarbeten i sin bidragsgivning och har även skapat en referensgrupp bestående av interregionala representanter som har inflytande över dialoger mellan stat och regioner. Myndigheten för kulturanalys lyfter interregional samverkan som ett sätt att bättre nå de nationella kulturpolitiska målen.
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SYDSVERIGE LOCKAR

• Modell för övriga Sverige
• Intressant samverkanspart

• Nästa steg?

Foto: KKN-gruppen
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Sydsverige bygger alltså fundament för ökad samverkan med staten. Andra delar av landet ser vilket värde som genereras av vår interregionala samverkan och nu finns även Kultur i Norr som samlar de fyra nordligaste regionerna. Sydsverige är spännande och lockar. När Sydsverige bjuder in så kommer alla. Exempelvis har vi den senaste perioden haft både ordförande i riksdagens kulturutskott Christer Nylander och Linda Zachrisson, utredare för återstartsutredningen på besök hos kulturutskottet. Men även på tjänstemannanivå deltar staten i högre utsträckning i sydsvenska sammanhang. På bilden ser ni ett antal aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna i Sydsverige på en gemensam workshop i Alvesta tillsammans med utredarna kring nationell KKN-strategi. Här påverkar vi aktivt. Vi bereder även remissyttranden tillsammans så vi har några gemensamma sydsvenska synpunkter.Nu är snart mandatperioden slut men vi förbereder inför nästa så att vi snabbt kan fortsätta arbetet. 2023 planeras en gemensam kulturpolitisk introduktion för samtliga regionala och kommunala kulturpresidier i Sydsverige. Tillsammans gör vi Sydsverige än mer dynamiskt och öppet med internationell lyskraft, ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla. För ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige.


	Bildnummer 1
	ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR �ETT STARKT KULTURSVERIGE
	POSITIONSPAPPRET �REALISERAS 
	SYDSVERIGE RITAR OM KARTAN
	SYDSVERIGE LOCKAR

