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måndag 18 oktober

19.00 

Kristianstads kommun står värd för middag på 
Regionmuseet. 

tisdag 19 oktober

09.30–10.00 

RegistReRing 

inkl. kaffe, the och kaka /frukt

10.00–10.30 

Höstmötet modereras av Lars Mogensen 

Välkommen 

Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas  
samarbetsråd, Magnus Lunderquist, ordförande  
Kulturnämnden Region Skåne, Bo Silverbern,  
ordförande Kommunfullmäktige Kristianstads 
kommun samt Radovan Javurek och Henrik Borg 
Regionmuseet Skåne hälsar alla välkomna.

10.40–11.10

Den kultuRpolitiska styRningens  
effekteR på Den konstnäRliga fRiheten 

Mats Granér, myndighetschef Myndigheten för  
Kulturanalys.

11.15–11.45 

om kultuRstRiDeR & statskonst. histoRiska 
peRspektiV och kultuRpolitiska utmaningaR

Mikael Löfgren, författare och kulturjournalist.

11.45–13.00 

lunch på Regionmuseet skåne

13.15–14.00 

Panelsamtal 

Vilka äR De Viktigaste fRågoRna  
föR länsmuseeRna 2022–2026?

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas sam
arbetsråd, Christer Hovbrand vice ordförande  
Regionmuseet Skåne, Jennie Andersson Schaeffer, 
museichef Västmanlands läns museum samt  
Gustav Olsson, museichef Kulturen Lund.

14.00–14.30 

kaffe, the och kaka/fRukt

14.30–15.00 

RiksantikVaRieämbetes fRamtiDa Roll  
och betyDelse föR museisektoRn

Joakim Malmström, riksantikvarie Riks
antikvarieämbetet.

15.15–15.50 

åteRstaRt aV kultuRen

Linda Zachrisson, ansvarig utredare för Återstart 
för kulturen – återhämtning och utveckling efter 
coronapandemin. 

16.15–17.00 

Visning aV staDshuset

18.30

föRmingel inkl. DRink på RåDhuset

Annika Annerby Jansson, ordförande Region
fullmäktige, Region Skåne hälsar välkommen. 

19.00 

miDDag på RåDhuset – utsikten

onsdag 20 oktober

08.15–08.30 

åteRstaRt 

inkl. kaffe, the och kaka /frukt

08.30–10.15

Föreläsning inkl. workshop

föRutsättningaR och VillkoR föR att  
DRiVa länsmuseeRnas utVeckling fRamåt

Förutsättningar och villkor för att driva läns
museernas utveckling framåt Gunnar Westling, 
Handelshögskolan Stockholm och Anna Lirén 
Sobonas Ledarskapsakademi.
Kaffe, the och kaka /frukt

11.00–11.45 

Panelsamtal

Vilka äR De aktuella fRågoRna gällanDe 
kultuRaRV och museeR inföR Valet 2022?

Lawen Redar (S), Christer Nylander (L), 
Bo Broman (SD), Magnus Lunderquist (KD).

11.50–12.00 

summeRing aV höstmötet

Lars Mogensen, Ulrica Grubbström VD Väster
bottens museum och Susanne Thedéen museichef 
Gotlands museum sammanfattar dagarna.

12.00–13.00 

lunch

13.00–14.30 

Visning aV Regionmuseet skåne 
alt. JäRnVägsmuseet alt. filmmuseet


