Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsverige
kulturutskott 2019-02-06
Plats

Elite stadshotell, Eskilstuna (Folk och kultur)
Deltagare

Emma Gröndahl (l), Region Halland
Gustaf Kristenson (s), Region Halland
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne
Ingegerd Petersson (c), Region Kalmar län
Ida Eriksson (m), Region Kronoberg
Gunnar Nordmark (l), Region Kronoberg
Lovisa Alm (s), Region Kronoberg
RosMarie Jönsson-Neckö (s), Region Kronoberg
Kevin Lill (c), Region Blekinge
Rune Backlund (c), Region Jönköpings län
Eva Nyhammar, Region Halland
Gitte Wille, Region Skåne
Mats Hallberg, Region Skåne
Maria Agestam, Region Kalmar län
Görel Abramsson, Region Kalmar län
Jessica Linde, Region Kronoberg
Emelie Johansson, Region Kronoberg
Malena Sandgren, Region Blekinge
Lisa Andersson, Region Blekinge
Jörgen Lindvall, Region Jönköpings län
Mötet öppnas

Emma Gröndahl, ordförande för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott,
hälsade välkommen.
Presentationsrunda med beskrivning av det politiska läget i respektive region.
Information om Regionsamverkan Sydsverige och kulturutskottet

Emma Gröndahl informerade om Regionsamverkan Sydsverige och
kulturutskottets arbete under föregående mandatperiod.
Erfarenhetsutbyte mellan nyvalda och tidigare representanter i kulturutskottet.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – positionspapper

Det kulturpolitiska positionspapper som Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott tagit fram under 2017 och som är beslutat i alla regioners politiska
organ delades ut och diskuterades.
Handlingsplan 2019-2022

Den handlingsplan som finns kopplad till det kulturpolitiska positionspapperet
delades ut och diskuterades. Kort tillbakablick kring vad kulturutskottet hittills har
åstadkommit (se bilaga).
Kulturutskottet konstaterade att det finns behov av att fördjupa sig ordentligt i
både det kulturpolitiska positionspapperet och handlingsplanen. Detta sker
samband med nästa möte med kulturutskottet.
Möten 2019 – förslag

Kulturutskottet beslutade om följande datum och platser för sammanträden under
2019:





21 mars, Kronoberg
14-15 maj, Blekinge
20 september, Halland
28 november, Skåne

Övrigt

Kulturutskottet förberedde sig gemensamt inför kulturutskottets
seminarieprogram under torsdagen på Folk och kultur (se bilaga).
Mötesanteckningar

Jessica Linde skrev mötesanteckningar.

Sammanfattning av genomförda insatser inom
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
2017-2018
Kulturutskottets arbete har bidragit till att positionera Sydsverige kulturpolitiskt på
nationell nivå samt stärkt kulturpolitisk kompetens och samverkan på nationell och
regional nivå, bland annat genom:










framtagande och beslut om kulturpolitiskt positionspapper med
tillhörande handlingsplan som genomförs,
gemensamt förberedelsearbete och deltagande i kulturministerns årliga
regionala dialog,
seminarium på Almedalen,
dialogkonferens i samarbete med Kungliga Biblioteket kring förslag på
nationell biblioteksstrategi,
medverkan med information om regional samverkan, bland annat vid
SKL:s kultur- och fritidsberedning,
gemensam dag för samtliga regioners kulturnämnder där också ordförande
och vice ordförande i riksdagens kulturutskott deltog,
kunskapsfördjupning med tema kulturpolitik på Regionsamverkan
Sydsveriges representantskapsmöte,
gemensam beredning av flera remisser,
gemensam förhandlingsframställan till Kulturrådet om resurser för
interregional samverkan.

Kulturutskottets arbete har bidragit till en starkare kulturell infrastruktur för
invånare och besökare i Sydsverige inom olika konstområden, bland annat genom:


ökad samverkan mellan regionala kulturorganisationer i Sydsverige som
har uppdrag inom den professionella dansen, år 3 i utvecklingsprojektet
Regionsamverkan Sydsverige utvecklar den professionella dansen med
delfinansiering från Kulturrådet pågår och utvecklingsinsatserna resulterar
i en dansföreställning för barn och unga som samproduceras och turnerar
i Sydsverige under 2020 (information bifogas mötesanteckningarna),



att synliggöra bild- och formkonsten i södra Sverige nationellt och
internationellt genom samverkansuppdrag till regionala
utvecklare/konsulenter

Kulturutskottets arbete har även bidragit till att stärka interkommunal samverkan
och tvärsektoriellt utvecklingsarbete mellan olika politikområden, bland annat
genom:


utbildningsinsats inom området kulturella och kreativa näringar (KKN) i
samverkan med akademin för målgruppen kommunala tjänstepersoner
inom kultur- och näringslivsområdet.

2019-02-13

Bibliotekens demokratiska | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll:
Om det aktiva deltagandet i demokratin
Regionsamverkan Sydsverige
Möt tre personer som engagerar sig i demokratins framtid. Tillsammans reflekterar de över
utanförskap, mobilisering och biblioteket som rum för demokrati.
Patrik Lundberg är journalist, författare och vice ordförande i Sveriges författarförbund. I sin
senaste bok ”Berättelsen om Sverige” utser han kulturen till den femte statsmakten och i synnerhet
gäller det biblioteken.
Brit Stakston, författare, mediestrateg och entreprenör. Aktuell med sin omvärldsanalys av
biblioteken och digitaliseringen som ingår i omvärldsanalysen "Den femte statsmakten" för den
nationella biblioteksstrategin. Dessutom gör hon just nu kulturanalyser från hela landet inom
reportageserien Verkliga Sverige.
Lo Claeson, bibliotekschef i Vaggeryd, har en lång och bred erfarenhet av arbete med
biblioteksfrågor i olika roller och funktioner. Hon reflekterar över hur bibliotekslagens uppdrag
kring demokrati kan - och bör - ta sig för praktiska uttryck på varje folkbibliotek i Sverige.
Samtalsledare är Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet
Arrangör: Regionsamverkan
Sydsverige
Kategori: Demokrati
Regionsamverkan Sydsverige
deltar även med:
Samverkan i nöd och lust?
https://www.folkochkultur.se/bibliotekens-demokratiska-41012177
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Bibliotekens demokratiska | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Konstkritik i en ny offentlighet
Kulturen går över gränsen

https://www.folkochkultur.se/bibliotekens-demokratiska-41012177
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Samverkan | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Samverkan i nöd och lust?
Regionsamverkan Sydsverige
Samverkan i nöd och lust? - utmaningen i att omvandla politiskt uppdrag och många önskningar till
konstnärligt arbete
Ett samtal om viljor, uppdrag, krassa verkligheter, engagemang och resultat.
2015 gavs ett uppdrag från regionala politiker till scenkonstinstitutionerna i Sydsverige att
undersöka samverkansmöjligheter för konstområdet dans. Samverkan formulerades brett och
institutionerna fick själva försöka formulera om vad man kunde samverka, men den tydliga
ambitionen från de regionala politikerna var att på olika sätt förmera tillgången till dans för
publiken i södra Sverige.
Och här står vi nu, nästan fyra år senare med en mängd erfarenheter bakom oss och på kanten till
att skapa en gemensamt producerad dansföreställning riktad till mellanstadiet.
Danssamverkan Sydsverige (Skånes Dansteater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för Dans
i Halland, Smålands Musik & Teater och Byteatern Kalmar Länsteater) för ett samtal om hur
institutioner med olika bakgrund och förutsättningar får ett löst formulerat uppdrag som mynnar ut
i ett spetsigt konstnärligt resultat.
Medverkande:
Åsa Söderberg, Skånes Dansteater
Therese Willstedt, Regionteatern Blekinge Kronoberg
Vicky Sverkerson, Rum för Dans
Camilla Eskel, Smålands Musik & Teater
Daniel Rylander, Byteatern Kalmar Länsteater
Moderator:
Theresa Benér, teaterkritiker och kulturskribent

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet
Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
https://www.folkochkultur.se/samverkan-41012207
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Samverkan | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Kategori: Regionalt, Konstnärligt
Regionsamverkan Sydsverige deltar
även med:
Det demokratiska underskottet och
bibliotekens roll: Om det aktiva
deltagandet i demokratin
Kulturen går över gränsen
Konstkritik i en ny offentlighet

https://www.folkochkultur.se/samverkan-41012207
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Bortanför | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Konstkritik i en ny offentlighet
Regionsamverkan Sydsverige
Med Josefin Wikström, Matthew Rana och Frida Sandström.
Om vi blickar framåt, mot ett allt hårdare kultur- och samhällsklimat, kommer konstnärer, kritiker,
pedagoger och konstinstitutioner att behöva arbeta allt närmre varandra och samtidigt upprätthålla
armlängds avstånd i relation till varandra. Den nya offentligheten är komplex och detta är ett sätt
för oss att möta frågor som den väcker, bortom de kortsiktiga lösningarna. Utifrån punctum
ceasura, synens blinda fläck, frågar vi oss vilken roll konstkritik spelar utanför centralorten. Vilka
platser, tider och format är möjliga för konstkritik? Kan metoder för konstnärlig produktion och
andra former av samtal utvecklas?
Samtalet utgår från den internationella konferensen Punctum Ceasura – konstkritik i en ny
offentlighet som behandlade konstkritikens roll och potential i en framtida offentlighet, som ägde
rum i Tranås, den 29-30 november 2018. Den ingår i det interregionala projektet Nya Småland och
skedde i samarbete med Iaspis och Statens konstråd.
Josefine Wikström är skribent och forskare med fokus på frågor om arbete, värde och autonomi
inom ramen för samtida konst, dans och performance. Hon har skrivit för bland andra
Kunstktirikk, Afterall och Mute och är återkommande danskritiker i Dagens nyheter.
Matthew Rana är poet och kritiker baserad i Malmö, vars texter har publicerats i bland annat Artagenda, Camera Austria, OEI och Frieze. Han är redaktör och skribent för Kunstkritikk.
Moderator Frida Sandström.
Frida Sandström är skribent och kritiker, samt redaktionsmedlem i konsttidskriften Paletten.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet
Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
Kategori: Demokrati, Konstnärligt
https://www.folkochkultur.se/bortanf%C3%B6r-41012232
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Bortanför | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Regionsamverkan Sydsverige deltar
även med:
Det demokratiska underskottet och
bibliotekens roll: Om det aktiva
deltagandet i demokratin
Kulturen går över gränsen
Samverkan i nöd och lust?

https://www.folkochkultur.se/bortanf%C3%B6r-41012232
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Kulturen går över gränsen | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

Kulturen går över gränsen
Regionsamverkan Sydsverige
Hur kan kulturen utvecklas av ett tvärregionalt samarbete? Sveriges sex sydligaste regioner
samarbetar inom olika områden för en hållbar utveckling för de 2,5 miljoner människor som bor i
Sydsverige. Inom kulturen har regionerna enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för att
uppnå de nationella kulturpolitiska målen och för att Sydsverige ska vara en dynamisk bas för
kulturell och regional utveckling. Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi
tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.
Emma Gröndahl (L), ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, presenterar kort
innehållet i det sydsvenska kulturpolitiska positionspappret, därefter kan man träffa och fråga
ansvariga regionala kulturpolitiker och –tjänstepersoner om hur kulturen kan utvecklas av ett
tvärregionalt arbete över ett eftermiddagsmingel med kaffe och fastlagsbullar.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet
Arrangör: Regionsamverkan
Sydsverige
Kategori: Regionalt, Kulturpolitik
Regionsamverkan Sydsverige
deltar även med:
Det demokratiska underskottet
och bibliotekens roll: Om det
aktiva deltagandet i demokratin
Samverkan i nöd och lust?
Konstkritik i en ny offentlighet

https://www.folkochkultur.se/kulturen-g%C3%A5r-%C3%B6ver-gr%C3%A4nsen-41012274

1/2

2019-02-13

Kulturen går över gränsen | Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 6-9 februari 2019

https://www.folkochkultur.se/kulturen-g%C3%A5r-%C3%B6ver-gr%C3%A4nsen-41012274
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Regionsamverkan Sydsverige bjuder in
till mingel på Folk och Kultur
Regionsamverkan Sydsverige bjuder under Folk och Kultur in till paus mellan seminarierna,
för att samtala över kaffe och semlor. Låt oss diskutera, inspirera och motivera för att
överbrygga administrativa gränser och samverka mellan regionerna. Politiker och
chefstjänstepersoner från de sex regionerna kommer finnas på plats för att svara på
frågor.
Var: Folk och Kultur
Lokal: Munktellmuseet, C-hallen
När: 7 februari kl. 14.30 - 15.30
Vad: K
 affe och Semlor
Osa: Senast 4 feb 2019
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi
har gått samman för att kunna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell
och regional utveckling. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala samarbeten.
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential
och betydelse för utveckling och en god välfärd.

VARMT VÄLKOMNA!
Orf. Emma Gröndahl och Regionsamverkan Sydsverige

Daniels Per-Erik RK STAB
Ämne:
Bifogade filer:

VB: Mötesanteckningar från Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott 2019-02-06
Mötesanteckningar RSS kulturutskott 2019-02-06.pdf

Från: jessica.linde@kronoberg.se <jessica.linde@kronoberg.se>
Skickat: den 19 februari 2019 11:29
Till: Gröndahl Emma LT <Emma.Grondahl@regionhalland.se>; Kristensson Gustaf LT POLITIKER
<Gustaf.Kristensson@regionhalland.se>; Magnus.lunderquist@kristdemokraterna.se; ingegerd@centerpartiet.se;
ida.eriksson@kronoberg.se; gunnar.nordmark@skola.vaxjo.se; lovisa.alm@socialdemokraterna.se; ros‐
marie.jonsson‐necko@kronoberg.se; kevin.lill@regionblekinge.se; rune.backlund@rjl.se
Kopia: Nyhammar Eva KS STAB <Eva.Nyhammar@regionhalland.se>; gorel.abramsson@regionkalmar.se;
jorgen.lindvall@rjl.se; lisa.andersson@regionblekinge.se; malena.sandgren@regionblekinge.se;
maria.agestam@regionkalmar.se; mats.hallberg@skane.se
Ämne: Mötesanteckningar från Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott 2019‐02‐06
Hej,
bifogar mötesanteckningar från Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott i Eskilstuna 2019‐02‐06. Utöver
mötesanteckningarna finns även sammanfattning av kulturutskottets insatser, information om gemensam sydsvensk
dansproduktion samt information om seminarierna och minglet som Regionsamverkan Sydsverige anordnade under
Folk och kultur 2019.
Detta skickas till de som var med på mötet i Eskilstuna, vänligen vidarebefordra till de förtroendevalda i er region
som är valda att ingå i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott men inte kunde vara med i Eskilstuna.
Med vänlig hälsning
Jessica Linde
Regional utvecklingssamordnare kultur | Enheten för hållbar tillväxt | Avdelningen för regional utveckling
0470-58 30 56 | 070-966 14 81
jessica.linde@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se
www.kulturplankronoberg.se
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