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Överenskommelse om samarbete mellan Region Skånes
kulturförvaltning och Malmö högskola; Institutionen för
datavetenskap och medieteknik samt Institutionen för
konst, kultur och kommunikation.

Parterna utgörs av Malmö högskola (Institutionen för datavetenskap och medieteknik samt
Institutionen för konst, kultur och kommunikation) och Region Skånes kulturförvaltning.

Inledning och syfte
Denna överenskommelse om samarbete har som syfte att synliggöra relationerna mellan
parterna samt att tydliggöra gemensamt identifierade samverkans- och utvecklingsområden.
Överenskommelsen utvärderas löpande och förändringar beslutas vid årligen återkommande
sam verkansråd.

Bakgrund
I Region Skånes styrande dokument anges bland annat att kulturpolitiken ska bidra till ett
dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse
för gårdagens, 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 där alla känner sig
välkomna. Kulturen ska vara en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och
människors vardag. För att nå detta ser Region Skåne det som ytterst betydelsefullt att öka
samverkan mellan offentlig sektor, forskning och övriga samhällsaktörer. Beslut om
Kulturnämndens insatser ska fattas på en gedigen kunskapsbas.
Region Skånes kulturnämnd har antagit två kulturpolitiska mål: Skåne har ett rikt konst- och
kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets samt Alla har möjlighet att delta i Skånes
kulturliv och kulturupplevelser. För att nå de kulturpolitiska målen arbetar Region Skåne med

nio kulturpolitiska strategier, däribland Stärkt kunskapsutveckling och forskning och Ökad
användning av digitaliseringens möjligheter.
Malmö högskola är ett lärosäte i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolan
kännetecknas av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna
studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning. Studenterna tar i stor utsträckning
tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Vid Malmö högskola bedrivs flervetenskaplig
forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att högskolans forskning ska
bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen
är väl förankrad i det omgivande samhället. Från och med januari 2018 blir Malmö högskola
Malmö universitet.

Samverkansom råde n
Specifika samarbeten bedrivs i projektform och ska ha särskilda avtal där det gemensamma
projektet, insatsens och utbytets mål, syften och genomföranden tydligt formulerats.
Följande samverkansområden har bedömts som möjliga:

•

Parterna identifierar gemensamt angelägna undersökningsområden och
forsknings frågor.

•

Parterna utvecklar tillsammans fonner för studentprojekt, till exempel i form av
examensarbeten.

•

Parterna utvecklar fonner för utbyte av utbildning och kompetensutveckling med
avseende på vetenskaplig kunskap om och erfarenhet inom kulturfältet.

•

Region Skåne har genom kulturnämndens kulturplan en förmedlande funktion som
avser att utveckla samverkan mellan regionens kommuner, kulturaktörer och forskning
och utbildning, däribland Malmö högskola.

•

Parterna utvecklar fonner för utbyte av utbildnings- och kompetensutveckling med
avseende på vetenskaplig kunskap om och erfarenhet från kulturfältet med relevans för
studenter och personal. Parterna åtar sig t.ex . att genomföra föreläsningar och liknande
insatser för varandra.

•

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

Avstämning och samverkansråd
Respektive part utser ansvarig kontaktperson för samarbetet. Parterna etablerar ett
samverkansråd med representanter från Malmö högskola {Institutionen för datavetenskap och
medieteknik samt institutionen för konst, kultur och kommunikation) och Region Skånes
kulturförvaltning. Samverkansrådet träffas minst en gång per år.
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