Kulturella och
kreativa näringar
UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN
FÖR SKÅNE 2016 – 2019

Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019,
som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. Kulturplanen är ett regionalt
prioriteringsverktyg och ett underlag i dialogen med staten
om det statliga kulturanslaget till regional kulturverksamhet.
Region Skånes kulturnämnd vill dock stärka samverkan på
bred front och inte bara utifrån hur de statliga medlen ska
fördelas. Därför lyfter Region Skåne in hela det regionala
kulturpolitiska uppdraget i kulturplanen.
I detta utdrag kan du läsa om vad Region Skåne vill utveckla
inom området kulturella och kreativa näringar under perioden
2016-2019.
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KULTURPOLITISKA MÅL
De nationella kulturpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin är viktiga utgångspunkter för den regionala kulturpolitiken.
Region Skåne har två kulturpolitiska mål:
• Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets.
• Alla har möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

KULTURPOLITISKA STRATEGIER
För att nå de kulturpolitiska målen och bidra till att nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin arbetar Region Skåne med följande kulturpolitiska strategier:
• Stärkt kulturell infrastruktur
• Förbättrade villkor för konstnärligt skapande
• Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
• Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
• Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet
• Stärkt dialog inom kultursektorn
• Stärkt kunskapsutveckling och forskning
• Ökad användning av digitaliseringens möjligheter
• Utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn

SÄRSKILDA MÅLGRUPPER
Barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp i kulturpolitiken på statlig, regional
och lokal nivå. Denna prioritering har stöd i bland annat FN:s barnkonvention. En annan målgrupp som har en särskild ställning är de nationella minoriteterna, vilken regleras i en lag som
trädde i kraft 2010 (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).
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Kulturella och kreativa näringar
Med kulturella och kreativa näringar avser Region Skåne branscherna arkitektur, form och
design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism
och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt
till Skånes attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt samt ett Skåne i balans. Det är också viktigt att
beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.
Kulturella och kreativa näringsidkare är etablerade i städer, i mindre samhällen och på landsbygden. Merparten av dessa är enmansföretag, men det finns också större verksamheter inom till
exempel förlagsbranschen, media, design och spelutveckling. Cirka en tredjedel av dessa företag
har en koppling till besöksnäring och turism till exempel matkreatörer och upplevelsebaserade
näringar.
Region Skånes uppgift är att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringsidkare
genom att skapa mer kunskap, kartlägga näringarna och arbeta tvärpolitiskt med stödjande insatser. Frågan berör såväl kultur- som näringslivsförvaltningar regionalt och kommunalt. Arbetet
utgår ifrån Region Skånes strategi och handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna i
Skåne som gäller till och med 2019. Målet är att de kulturella och kreativa näringarna ska kunna
etableras, utvecklas, växa och bli bärkraftiga. Strategin harmonierar med de nationella målen för
kreativa näringar och EU:s program för Creative Europe samt Öresundssamarbetet.
Region Skåne har en aktiv och pådrivande roll i nära samverkan med kommunerna och vill även
stimulera till kommunövergripande samarbeten på området. Kulturella och kreativa näringar är
viktiga för kommunernas förnyelse, deras attraktivitet som bosättningsort och utvecklingen av
välfärden.

Utveckling
Identifiera, kartlägga och bygga kunskap

Kunskapen och förståelsen för kulturella och kreativa näringar behöver fördjupas. Region Skåne
ska därför systematisera och följa upp ny kunskap om dessa näringars utveckling och roll i
samhällsekonomin. Insatser för att öka kunskapen på regional och kommunal nivå, såväl inom
politik som inom förvaltning ska fortsätta och kontinuerligt uppdateras. Genom att fortsatt stärka samverkan mellan akademisk forskning och kommunal och regional förvaltning, har Skåne
möjlighet att erkännas som en nationell kunskapsnod.
Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse

De kulturella och kreativa näringarna skiljer sig från andra näringar, genom sin fragmentering i
många små branscher och småskalighet i företagandet. Framgångsrika branscher som utgör växande näringar i Sverige till exempel design, form, mode, musik, film och rörlig bild och spel- och
mediautveckling, ska lyftas fram och synliggöras.
Främja och stärka kapaciteten

Branscherna inom kulturella och kreativa näringar har olika möjligheter och förutsättningar.
Genom att stärka förutsättningarna för produktion, distribution, exponering/visning samt
underlätta internationalisering och export stödjer Region Skåne detta område.
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Koppla ihop stödstrukturer

Genom att låta den regionala stödstrukturen för kultur samspela med övriga regionala insatser
för näringsliv och entreprenörskap, kan Region Skåne öka insatsernas effekt.
Vidga innovationsperspektivet

För att stärka innovationskraften i Skåne ska innovation definieras brett. Nya arbetsmetoder och
nya perspektiv på innovation ska uppmuntras. Detta kan exempelvis innebära satsningar där
kulturella och kreativa näringar kopplas till olika delar av tjänstesektorn.
Stärka utvecklingen av kluster, tillväxtmiljöer och inkubatorer

Genom att identifiera aktörer i det skånska innovationssystemet som har koppling till kulturella
och kreativa näringar, ska Region Skåne initiera erfarenhetsutbyte mellan olika stödjande miljöer. Det är också angeläget att främja mötesplatser och tillväxtmiljöer för den kulturella och
kreativa sektorn.

Region Skåne vill
• identifiera, kartlägga och bygga kunskap om kulturella och kreativa näringar,
deras villkor och möjligheter för att utvecklas och växa
• arbeta för kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för den regionala
arbetsmarknadsutvecklingen
• främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution
och exponering av erbjudande, produkter och tjänster inom den kulturella och
kreativa sektorn
• koppla ihop stödstruktur för kultur med stödstruktur för näringsliv och
entreprenörskap
• integrera kulturell och kreativ kompetens som resurs för att vidga
innovationsperspektivet i andra branscher
• stärka utvecklingen av kluster, tillväxtmiljöer och inkubatorer i syfte att gynna
och stimulera framväxten av kulturella och kreativa företag
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