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Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 23
november
Närvarande förtroendevalda
Lovisa Aldrin (L), Region Halland
Maria Ward (S), Region Skåne
Ivar Wenster (S), Region Blekinge
Karin Brunsberg (M), Region Blekinge
Johan Hammarstedt (MP), Landstinget i Kalmar län
Ragnar Lindberg (S), Region Kronoberg
Ros-Marie Jönsson-Neckö (S), Region Kronoberg

Närvarande tjänstepersoner
Eva Nyhammar, Region Halland
Mats Hallberg, Region Skåne
Malena Sandgren, Region Blekinge
Maria Agestam, Landstinget i Kalmar län
Görel Abramsson, Landstinget i Kalmar län
Jessica Linde, Region Kronoberg

Inledning
Maria Ward hälsade mötesdeltagarna välkomna till Kristianstad och Rådhus Skåne.
Lovisa Aldrin informerade om att hon från och med 1 januari har nytt uppdrag som kommunråd i
Halmstad. Lovisa sitter kvar som ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
mandatperioden ut och kulturutskottet beslutade att ny ordförande för Driftnämnden kultur och
skola, Region Halland, inadjungeras i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott för kunskapsutbyte.

Kunskapsfördjupning Riksantikvarieämbetet
Överantikvarie Knut Weibull var inbjuden till kulturutskottet för att berätta om
kulturarvspropositionen, Riksantikvarieämbetets nya uppdrag och den nya museilagen.
Utöver vad som framgår av bifogad presentation diskuterades även de överenskommelser som några
av myndigheterna, bland andra Riksantikvarieämbetet, har med vissa regioner. Möjligheterna för

stora och små regioner ser olika ut. Region Skåne lyfter möjligheten att arbeta gemensamt utifrån
Region Skånes överenskommelser inom Regionsamverkan Sydsverige.

Kulturpolitiskt positionspapper
Lovisa Aldrin och Malena Sandgren återkopplade från beslut i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse
avseende kulturutskottets kulturpolitiska positionspapper.
Styrelsen beslutade om följande redaktionella ändringar:



s. 6 tredje punkten under ”insatser”: ”undanröja hinder för kulturproduktion och
distribution över länsgränserna regiongränserna”
s. 7 tredje punkten under ”insatser”: ”utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet och
jämlikhet”

Positionspapperet ska nu beslutas av fullmäktige i respektive region. Efter beslut i fullmäktige skrivs
den under och trycks. Kommunikationsinsats kan dock ske redan efter styrelsens beslut under
förutsättning att det även kommuniceras att beslut ska fattas i respektive fullmäktige.
Tjänstepersonerna i arbetsgruppen förbereder ett pressmeddelande som kan kommuniceras i
samband med kulturutskottets nästa sammanträde 20 februari i Halland. I anslutning till
sammanträdet anordnas även ett kunskapsseminarium som alla nämndsledamöter bjuds in till.
Ytterligare en möjlig kommunikationsinsats som kulturutskottet diskuterade är att anordna en
pressträff i anslutning till mötet den 20 februari.

Folk och kultur
Kulturutskottet noterade att programmet till Folk och kultur i Eskilstuna 7-10 februari precis har
släppts och diskuterade de kulturpolitiska träffar som anordnats i vissa av regionerna inför Folk och
kultur. Upplägget för dessa träffar har sett olika ut i olika regioner.
Kulturutskottet diskuterade de olika regionernas medverkan vid Folk och kultur:






Landstinget i Kalmar deltar och kommer även att ha monter
Region Skåne avvaktar
Region Halland deltar och kommer även att hålla i en programpunkt om kultur och hälsa
Region Blekinge deltar
Region Kronoberg deltar

Kulturutskottet diskuterade målgruppen för Folk och kultur och huruvida man lyckas nå även andra
politikområden. Återstår att se om man lyckas få upp frågan medialt. Beroende på hur första året
faller ut kan det vara aktuellt att hålla i en programpunkt nästa år om regional samverkan.

Almedalen
Kulturutskottet diskuterade om det kan vara aktuellt att hålla ett seminarium om regional
samverkan vid Almedalen 2018. Alla regioner diskuterar frågan på hemmaplan. Avstämning sker

även med övriga inom Regionsamverkan Sydsverige. Återkopplas senast 15 december, då
arbetsgruppen träffas nästa gång.

Återkoppling från projektet Danssamverkan Sydsverige
Eva Nyhammar återrapporterade från arbetsgruppens avstämningsmöte med aktörerna inom det
gemensamma dansprojektet som pågår på uppdrag av kulturutskottet. Projektet har antagit namnet
Danssamverkan Sydsverige.
Utöver vad som framgår av bifogad presentation diskuterade kulturutskottet behovet av att se över
parternas uppdrag för att underlätta samverkan. Förutsättningarna för en samproduktion år 4, det
vill säga 2019/2020, diskuterades också. Arbetsgruppen utreder kostnaderna vidare tillsammans med
parterna med utgångspunkt i hur stor andel av kostnaderna som kan hanteras inom ordinarie
uppdrag. Med detta som underlag är det sedan möjligt för regionerna att anta en gemensam
avsiktsförklaring.

Handlingsplan 2018
Malena Sandgren presenterade förslag från arbetsgruppen på handlingsplan för 2018 som reviderats
med anledning av att det kulturpolitiska positionspapperet har antagits.
Kulturutskottet godkände handlingsplanen med följande medskick till arbetsgruppen:



KKN och besöksnäring: viktigt att ha näringslivspolitiken med sig i arbetet
Kulturvaneundersökningen: viktigt att den ger något utöver nationella
kulturvaneundersökningar, att vi vet vad vi vill ha ut av det och hur kan det kan vara ett
komplement till det som redan görs.

Listan över samarbeten färdigställs inför representantskapsmötet i april och läggs som en bilaga till
handlingsplanen. Listan kompletteras med information om vilka parter som ingår i de olika
samarbetena.

Nya kulturplaner
Nya regionala kulturplaner har beslutats i Blekinge, Jönköping och Kronoberg. Ivar Wenster
berättade om Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020:
http://www.regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Strategidokument/RB_Kulturplan_2018_versio
n6_-_webb.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=0SVSkJCsH3s&feature=youtu.be
Ragnar Lindberg berättade om Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020:
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/F%C3%B6rslag-tillRegional-kulturplan-f%C3%B6r-Kronobergs-l%C3%A4n-2018-2020_Webb.pdf

Nästa möte
Kulturutskottet sammanträder nästa gång den 20 februari. Halland är värdar för sammanträdet
denna gång.
Halva dagen bjuds alla nämndsledamöter in för ett gemensamt kunskapsseminarium och halva dagen
ägnas åt kulturutskottets ordinarie sammanträde. Respektive region uppmärksammar berörda
nämndsledamöter på att boka in detta datum.

Övrigt
Kulturutskottet diskuterade #metoo. Region Skåne informerade om att alla kulturorganisationer som
har ett verksamhetsbidrag från kulturnämnden ska redogöra för sina rutiner kring redogöra för sina
rutiner när det gäller att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp.
Region Skåne informerade om nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö den 8-9 maj. Inbjudan
kommer att gå ut via SKL.

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Nyhammar Eva KS STAB
den 4 december 2017 20:18
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: Anteckningar från möte Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott 23 november
Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott 2017-11-23.pdf

Inkommande handling/Eva
Från: jessica.linde@kronoberg.se [mailto:jessica.linde@kronoberg.se]
Skickat: den 4 december 2017 15:46
Till: Aldrin Lovisa LT; Lanne Maud LT; Maria.Ward@skane.se; ronny.johannessen@skane.se;
ragnar.lindberg@mac.com; pernilla.sjoberg@kronoberg.se; ivar.wenster@ankdammen.eu; brunsberg1@gmail.com;
maria.ixcot.nilsson@gmail.com; ingegerd@centerpartiet.se; malin.olsson@rjl.se; maria.hornsten.linden@rjl.se
Kopia: Malena.Sandgren@regionblekinge.se; Lisa.Andersson@regionblekinge.se; maria.agestam@ltkalmar.se;
gorel.abramsson@ltkalmar.se; Nyhammar Eva KS STAB; Mats.Hallberg@skane.se; jorgen.lindvall@rjl.se
Ämne: Anteckningar från möte Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott 23 november

Hej,
här kommer mötesanteckningar från mötet med Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott i Kristianstad 23
november.
Med vänlig hälsning
Jessica Linde
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