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Sammanfattning

Region Skåne deltar sedan 2011 i kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne
fördelar statsbidrag för regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är
framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Den 13 februari 2020
beslutade Region Skånes kulturnämnd om att remittera förslag till Regional kulturplan för Skåne
2021-2024 till de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län samt Kommunförbundet
Skåne att senast 2020-04-15 yttra sig över kulturplanen.
Kulturförvaltningen i Malmö stad anser att utgångspunkterna och utvecklingsområdena samt
metoderna i den regionala kulturplanen är bra och tydliga.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till Region Skånes
kulturnämnd.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-16
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-23
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-04-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Kulturnämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Region Skånes kulturnämnd
Ärendet

SIGNERAD

Region Skåne deltar sedan 2011 i kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne
fördelar statsbidrag för regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är
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framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Den 13 februari 2020
beslutade Region Skånes kulturnämnd om att remittera förslag till Regional kulturplan för Skåne
2021-2024 till de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län samt Kommunförbundet
Skåne att senast 2020-04-15 yttra sig över kulturplanen.
Kulturförvaltningen anser att utgångspunkterna och utvecklingsområdena samt metoderna i den
regionala kulturplanen är bra och tydliga, lika så grafen på sidan 6. Mot bakgrund av att den
regionala kulturnämnden väljer att lyfta in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget anser
kulturförvaltningen att skatteväxlingsavtalet mellan Region Skåne och Malmö stad ska
särredovisas och inte slås samman med det regionala kulturbidraget som varit fallet de senaste
åren. Vidare, under respektive utvecklingsområde finns en rubrik, ”Region Skåne vill”.
Kulturförvaltningen menar att denna bör ändras till ”Skåne vill” då den regionala kulturplanen
avser Skånes och regionens ambition. Kulturförvaltningen saknar vidare en beskrivning av
Skånes geografi, där Malmö utgör en viktig kulturell nod och motor. Skånes struktur skiljer sig
från andra regioner genom sin mångfald av städer, vilket inte minst den statliga nivån måste vara
medveten om.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

