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Underlag	  till	  möte	  SKL:s	  kulturberedning	  	  
2011-12-06 

	  

3	  frågeställningar	  
 
1.     De	  regionala	  kulturinstitutionerna	  har	  byggts	  upp	  under	  flera	  år	  och	  bildar	  tillsammans	  

en	  kulturell	  infrastruktur	  med	  uppdrag	  att	  skapa	  möjligheter	  för	  alla	  att	  få	  uppleva	  och	  
ta	  del	  av	  scenkonst,	  musik	  och	  vårt	  gemensamma	  kulturarv	  -‐	  var	  man	  än	  bor	  i	  landet.	  Vi	  
vill	  synliggöra	  vår	  stora	  kapacitet,	  kompetens	  och	  utvecklingspotential.	  Barn	  och	  ungas	  
rätt	  till	  våra	  verksamheter.	  Vi	  önskar	  en	  dialog	  med	  SKL:s	  kulturberedning;	  hur	  kan	  våra	  
institutioner	  och	  strukturer	  bidra	  till	  utveckling	  i	  hela	  landet?	  	  

	  
2.     Vi	  vill	  ha	  en	  dialog	  med	  SKL:s	  kulturberedning	  om	  vikten	  att	  utveckla	  och	  stärka	  de	  

regionala	  kulturinstitutionerna	  -‐	  utifrån	  de	  nya	  villkor	  och	  möjligheter	  som	  
samverkansmodellen	  innebär.	  

	  
3.     Vi	  upplever	  ett	  allt	  kärvare	  ekonomiskt	  klimat,	  hur	  kan	  vi	  gemensamt	  se	  lösningar	  för	  de	  

regionala	  kulturinstitutionerna?	  Investeringar	  i	  kultur	  lönar	  sig,	  vi	  vill	  öka	  
medvetenheten	  om	  de	  kulturella	  näringarna	  och	  kulturens	  betydelse	  i	  denna	  fråga?	  

	  
 

Presentation	  av	  våra	  organisationer	  	  	  

LÄNSTEATRARNA	  I	  SVERIGE	  (LTS)	  
 

} Representerar	  19	  regionala	  scenkonstinstitutioner.	  	  
	  
} Vår	  vision	  är	  att	  den	  regionala	  professionella	  scenkonsten	  blir	  en	  oumbärlig	  kulturaktör	  mitt	  i	  

samhället.	  	  LTS	  har	  till	  ändamål	  att	  tillvarata	  och	  utveckla	  medlemmarnas	  gemensamma	  intressen	  
samt	  att	  vara	  ett	  forum	  för	  utbyte	  av	  erfarenheter.	  

	  
} Vårt	  mål	  är	  att	  göra	  scenkonsten	  tillgänglig	  och	  angelägen	  för	  fler	  människor	  i	  hela	  landet.	  Så	  många	  

som	  möjligt	  ska	  nås	  av	  professionell	  scenkonst,	  oavsett	  vem	  man	  är	  eller	  var	  man	  bor.	  Vi	  vill	  att	  våra	  
insatser	  i	  samhällsutvecklingen	  tillvaratas,	  samspelar	  och	  expanderar,	  att	  kulturens	  och	  scenkonstens	  
status	  höjs	  i	  hela	  landet	  samt	  att	  finansieringen	  till	  scenkonsten	  ökar	  i	  hela	  landet.	  LTS	  vill	  uppnå	  detta	  
genom	  samverkan,	  utvecklingsarbete	  och	  opinionsbildning.	  
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} Vår	  styrelse	  består	  av	  fem	  politiker	  och	  tre	  adjungerade	  teaterchefer.	  Vår	  utgångspunkt	  är	  en	  väl	  
fungerande	  samverkan	  mellan	  politikerna	  i	  teatrarnas	  styrelser	  och	  teatrarnas	  ledning.	  LTS	  har	  ett	  
kansli	  med	  en	  heltidsanställd	  samordnare	  i	  Stockholm.	  

	  
LTS	  styrelse:	   	   	   Adjungerade	  teaterchefer:	  
Thomas	  Ohlsson	  (c)	  ordförande	  	   Magnus	  Holm	  teaterchef	  Regionteatern	  Blekinge	  Kronoberg	  
Gunilla	  C	  Carlsson	  (s)	  vice	  ordförande	   Olof	  Lindqvist	  VD	  Regionteater	  Väst	  
Åsa	  Kratz	  (s)	  ledamot	   	   Med	  Reventberg	  teaterchef	  Västerbottensteatern	  
Bertil	  Lindström	  (m)	  ledamot	   	   	  
Lennart	  Thörnlund	  (s)	  ledamot	   	   	  
	   	   	   	  
Linde	  Sjöstedt	  samordnare	   	   	    
Kansli:	  Telefonplan,	  Stockholm	  
www.lansteatrarna.se 
	   	   	   	  

LÄNSMUSIKENS	  SAMARBETSRÅD	  (LäS)	  
 

} Representerar	  21	  regionala	  musikinstitutioner.	  	  
	  

} Länsmusikens	  samarbetsråd	  har	  till	  ändamål	  att	  tillvarata	  länsmusikens	  gemensamma	  intressen	  samt	  
att	  vara	  ett	  forum	  för	  utbyte	  av	  erfarenheter.	  

	  
} LäS	  vill	  vara	  en	  plattform	  för	  kunskapsinsamling,	  informationsutbyte	  samt	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  

våra	  medlemmar	  och	  mellan	  medlemmarna	  och	  deras	  omvärld.	  LäS	  vill	  genom	  sitt	  arbete	  kunna	  
synliggöra	  och	  förbättra	  villkoren	  för	  det	  regionala	  musiklivet	  och	  stötta	  politiker	  och	  tjänstemän	  i	  
styrelser	  och	  ledning	  genom	  att	  ta	  fram	  relevant	  information	  och	  arrangera	  möten	  för	  att	  fördjupa	  
kunskapen	  i	  olika	  frågor.	  

	  
} Vår	  styrelse	  består	  av	  fem	  politiker	  och	  tre	  adjungerade	  musikchefer.	  Vår	  utgångspunkt	  är	  en	  väl	  

fungerande	  samverkan	  mellan	  politikerna	  i	  musikorganisationernas	  styrelse	  och	  dess	  ledning.	  LäS	  har	  
för	  närvarande	  ett	  administrativt	  stöd	  om	  20%	  som	  hämtas	  från	  Västmanlandsmusiken.	  LäS	  
finansieras	  via	  medlemsavgifterna	  från	  sina	  medlemmar.	  

	  
	  
Styrelse:	   	   	   Adjungerade	  musikchefer:	  
Lars	  Kallsäby	  (c)	  ordförande	  	   	   Göran	  Kåver,	  Musikchef,	  Musik	  i	  Uppland	  
Philip	  Johnsson	  (s)	  vice	  ordförande	  	   Martin	  Martinsson,	  VD,	  Musik	  i	  Syd	  
Christopher	  Stålhandske	  (m)	  ledamot	   Maria	  Weisby,	  Scenkonstchef,	  Scenkonst	  Sörmland	  
Lena	  Bäckelin	  (s)	  ledamot	  
Anders	  Pansell	  (kd)	  ledamot	  
	  
Jennie	  Wilhelmsson,	  planeringschef,	  Länsmusiken	  
Kansli,	  Västerås	  Konserthus,	  Västmanlandsmusiken,	  Västerås	  
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	  LÄNSMUSEERNAS	  SAMARBETSRÅD	  (LMSR)	  
 

} Representerar	  24	  regionala	  medlemsmuseer.	  
	  

} Länsmuseernas	  samarbetsråd	  (LMSR)	  har	  till	  ändamål	  att	  tillvarata	  länsmuseernas	  gemensamma	  
intressen	  och	  att	  vara	  ett	  forum	  för	  utbyte	  av	  erfarenheter	  och	  inspiration	  till	  utveckling.	  	  

	  
} Samarbetsrådet	  är	  ett	  branschorgan	  för	  den	  regionala	  museiverksamheten	  vars	  roll	  är	  att:	  	  

-‐ utveckla	  och	  stärka	  kontakter	  med	  departement,	  myndigheter	  och	  organisationer	  	  
-‐ vara	  en	  arena	  för	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsutbyte	  	  
-‐ identifiera	  och	  belysa	  relevanta	  samhällsprocesser	  	  
-‐ stödja	  inter-‐regionala	  samarbeten.	  	  

	  
} Samarbetsrådets	  vision	  är	  att	  bidra	  till	  att	  utveckla	  den	  regionala	  museiverksamheten	  till:	  	  

-‐ hög	  europeisk	  klass	  	  
-‐ att	  bidra	  till	  långsiktig	  hållbar	  utveckling	  	  
-‐ att	  utveckla	  starka	  profilområden	  	  
-‐ att	  bedriva	  verksamheter	  som	  är	  väl	  integrerade	  med	  andra	  horisontella	  och	  vertikala	  

samarbeten	  	  
-‐ ökad	  synlighet.	  	  

	  
} Samarbetsrådet	  ska	  tydliggöra	  och	  sprida	  idén	  om	  museerna	  som	  arena	  och	  kompetens-‐	  och	  

resurscentrum	  för	  allmänheten,	  civilsamhället,	  offentliga	  sektorn,	  näringslivet	  samt	  utbildnings-‐	  och	  
forskarvärlden.	  För	  detta	  krävs	  att	  man	  stärker	  varumärket	  den	  regionala	  museiverksamheten.	  	  

	  
} Samarbetsrådet	  ska	  verka	  för	  att	  stärka	  den	  regionala	  museiverksamheten	  i	  kvalitetssäkring,	  

beställarkompetens	  samt	  i	  finansierings-‐	  och	  rekryteringsprocesser.	  Samarbetsrådet	  ger	  politisk	  
legitimitet	  till	  den	  regionala	  museiverksamheten.	  	  

	  
} Ett	  internationellt	  perspektiv	  ska	  genomsyra	  all	  verksamhet	  inom	  samarbetsrådet.	  	  

	  
} Vår	  styrelse	  består	  av	  7	  ledamöter	  och	  fyra	  suppleanter.	  	  

	   	  
	  
Styrelse:	   	   	   	   Sekretariat:	  
Inga	  Göransson	  (c)	  ordförande    Christer	  Gustafsson 
Yvonne	  Hagberg	  (s)	  vice	  ordförande	   	   Maria	  Jansén	  
Mikael	  Wendt,	  ledamot	   	   	   Hans	  Kindgren	  
Lennart	  Gard,	  ledamot	   	   	   Nisse	  Hemmingsson	  
Raymond	  Pettersson,	  ledamot	  
Harriet	  Hedlund,	  ledamot	  
Jan	  Sjöberg,	  ledamot	  
	  
  


