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Överenskommal se om samarbete mellan Kultur Skåne, 
Region Skånes kulturförvaltning och Sociologiska in
stitutionen, Lunds universitet 

Partema utgörs av Sociologiska institutionen, Lunds universitet och Kultur 
Skåne, Region Skånes kulturfcirvaltning. 

Inledning och syfte 
Denna överenskommelse om samarbete har som syfte att synliggöra relatio
nen mellan partema samt att tydliggöra gemensamt identifierade och möjli
ga utvecklingsområden. Överenskommelsen utvärderas fortlöpande och 
beslut om förändringar tas vid ett årligen återkommande samverkansråd. 

Bakgrund 
Region Skånes kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokra
tiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårda
gens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Kulturen ska upplevas 
som en kraft som skapar social gemenskap och bidrar till individens och 
samhällets utveckling och välfärd. Skåne ska framstå som en stark, öppen 
och innovativ kulturregion. Skåne ska vara en tillåtande och inkluderande 
region där alla känner sig välkomna. Kulturen ska vara en viktig och natur
lig del av samhällets utveckling och människors vardag. 
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Region Skåne ser behovet av att öka samverkan mellan offentlig sektor, 
forskning och övriga samhällsaktörer. Mer av beslutade insatser ska fattas 
utifrån en gedigen kunskapsbas, Region Skånes kulturnämnd har därför an
tagit en strategi för området och gett kulturförvaltningen i uppdrag att ut
veckla samarbetet med universitet och högskolor. Inom ramen för detta 
ryms både långsiktiga och mer projektbaserade insatser. Det kulturpolitiska 
uppdraget inrymmer också att utveckla samarbetet med Skånes kommuner 
och bidra till utvecklingen av ökat samarbete i Öresundsregionen. 

Sociologiska institutionen på Lunds universitet omfattar tre olika vetenskap
liga ämnen: sociologi, pedagogik och socialantropologi. Sociologiska insti
tutionens forskning och utbildning spänner över ett brett fålt. Forskning sker 
Inom de olika ämnena på sociologiska institutionen forskar vi inom områ
den som kultursociologi/ kulturantropologi, organisation, välfärd och offent
lig förvaltning, vuxnas lärande, visuell och estetisk antropologi, urbana mil
jöer och kulturer, rural utveckling och kultur.etc. Metodologiskt närmar vi 
oss dessa frågor på olika sätt som t ex participatorisk metod, aktionsforsk
ning, följdforskning, etnografisk och visuell metod. Allt fler av våra utbild
ningar sker i kandidatprogram som t.ex. kriminologi, beteendevetenskap, 
personal och arbetsliv, samhällsplanering och utvecklingsstudier. och Inom 
dessa program utgör kontakten mellan praktiken och arbetslivet ett viktigt 
inslag. 

Sa01verkanso01råden 
Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, där 
det gemensamma projektets mål, syften, genomförande och finansiering 
tydligt formuleras. Partema har tillsammans identifierat följande möjliga 
samverkansområden: 

• Partema identifierar gemensamt angelägna undersökningsområden 
och forskningsfrågor. 

• Partema utvecklar tillsammans former för kvalificerade studentinsat
ser t.ex. uppsatsarbeten och verksamhetsförlagd utbildning, praktik
platser och studentmedarbetarplatser. 

• Partema utvecklar former för utbyte av utbildning och kompetensut
veckling med avseende på vetenskaplig kunskap om och erfarenhet 
från kulturfältet med relevans för studenter och personal. Partema 
åtar sig t ex att genomföra föreläsningar och liknande insatser för 
varandra. 

• Partema åtar sig att tillsammans utveckla modeller för finansiering 
av forsknings-, utvecklings- och undervisningsinsatser. 

• Partema åtar sig att tillsammans söka finansiering för gemensamt 
beslutade forskningsinsatser inom ramen för t.ex. doktorandtjänster 
och post doc-tjänster inom fälten samhälle och kulturpolitik. 
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Avstämning och samverkansråd 
Respektive part utser ansvarig! kontaktperson för samarbetet. Parterna eta
blerar ett samverkansråd med representanter för Sociologiska institutionen 
och Kultur Skåne. Samverkansrådet träffas minst en gång per år. 
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Sociologiska institutionen 

Britt-Marie Johansson 
Prefekt 

F ör Region Skåne 
Kultur Skåne 

Gitte Grönfeld Wille 
Kulturchef 




