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Arbetsordning för samråd med professionella kulturaktörer i Blekinge 

För att kunna uppfylla både de regionala och de nationella kulturpolitiska målen 

bjuder Region Blekinge in professionella kulturaktörer till ett kulturskaparsamråd.  

Kulturskaparsamrådet är till för att skapa ett kunskapsutbyte mellan regionen och 

de professionella kulturaktörerna. Genom en kontinuerlig dialog är målet att 

kulturskaparsamrådet ska bidra till regionens arbete med kulturutveckling, bland 

annat i processen med kulturplanen. 

 
 
Syfte 
Syftet är dialog och samråd kring det fria konst- och kulturlivet inom 
kultursamverkansmodellen. 
 
 
Förutsättningar  
Tjänstepersoner från Region Blekinge deltar i samråden. Tjänstepersonerna 

sammankallar och förbereder samråden samt återkopplar till sin organisation och 

berörda verksamheter. 

Ambitionen är att kulturskaparsamrådet ska omfatta professionella kulturaktörer 

från alla konst- och kulturområden som ingår samverkansmodellen. Områdena är:  

1. Dans  

2. Musik  

3. Teater  

4. Litteratur  

5. Konst  

6. Kulturarv  

7. Film  

8. Konsthantverk  

  

 
Förväntningar  
Varje person i kulturskaparsamrådet förväntas representera professionella 
kulturskapare inom hela sitt område, dvs inte enbart sig själv.  

Deltagarna förväntas vara förberedda till samrådet samt återkoppla till sina 

organisationer (om man företräder en medlemsorganisation/förbund). 
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Möten  
Kulturskaparsamrådet kallas till två möten (à två timmar) per år då 
kulturskaparsamrådets medlemmar samt tjänstepersoner från Region Blekinges 
kultur- och fritids kansli är närvarande. Syftet är allmänt informationsutbyte och 
diskussioner kring särskilda frågor som antingen kulturskaparsamrådet eller kansliet 
har aviserat.  

 
 
Arvodering  
- Ersättning betalas för närvaro på kulturskaparsamrådet med 750 kronor per 
mötestimme (följer KLYS rekommendation). Varje möte arvoderas för max 2 
timmar.  

- Mötesarvodet innefattar förberedande och avslutande åtgärder.  

- Reseersättning betalas, i förekommande fall, enligt Skatteverkets normer.  

- Ingen annan ersättning betalas enligt detta avtal.  

- Ersättningen betalas ut per faktura.  

- Faktureringsadress:  
  Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 

  Ref-namn Lisa Andersson 
  Ref-nummer 401 27 1009 

- Faktura ska ha kommit Region Blekinge tillhanda senast 2 månader efter mötet.  
 
 
Avgränsningar  
- Kulturskaparsamrådets medlemmar arbetar inte främjande.  

- Kulturskaparsamrådets medlemmar representerar och för talan endast för 
professionella kulturaktörer inom sitt respektive område.  
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