Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
1. Inledning
Region Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun ingår denna
kulturpolitiska överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg.
Överenskommelsen syftar till att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition som
finns i Sagobygden och göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och
Kronoberg.
Överenskommelsen grundas på:






Gällande Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
Gällande Regional kulturplan för Kronobergs län
Gällande Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun
Gällande Kulturplan för Alvesta kommun
Gällande inriktningsmål för Kultur- och fritidsnämnden – grunduppdrag och
utveckling i Älmhults kommun

Överenskommelsen gäller de kulturpolitiska medel Berättarnätet Kronoberg erhåller från
respektive part i överenskommelsen. I vissa fall finns även lokala avtal med Berättarnätet
Kronoberg.
2. Berättarnätet Kronobergs grunduppdrag
Berättarnätet Kronoberg ska stärka det muntliga berättandet på lokal, kommunal, regional,
nationell och internationell nivå på följande sätt:
 Muntligt berättande som konstform – arbete med exempelvis konstnärlig
förnyelse, kvalitetshöjande insatser, kompetensutveckling för professionella
kulturskapare på området och professionella föreställningar,
 Det egna muntliga berättandet – arbete med invånare och besökares egna muntliga
berättande i exempelvis skolan eller äldreboenden,
 Det platsspecifika muntliga berättandet – arbete med sägenplatser och andra
muntliga berättelser som utgår från en specifik plats i Sagobygden,
 Stödja internationella aktörer i tryggandet av det immateriella kulturarvet med
fokus på muntligt berättande – arbete med internationella nätverk såsom
exempelvis Unesco och Federation for European Storytelling (FEST)
Den kommunala och regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd.
Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för
ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om armlängds avstånd att den
politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast ekonomiska ramar, men
överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till sakkunniga, i form av
ämnesexperter och konstnärliga ledare.
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Berättarnätet Kronobergs arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Perspektiv som särskilt ska beaktas i uppföljningen är:





Barn och unga
Jämställdhet
Mångfald
Tillgänglighet

3. Styrning, uppföljning och utvärdering
Berättarnätet Kronoberg ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i enlighet med
denna överenskommelse, kommunala styrdokument och Regional kulturplan för Kronobergs
län.
Kvalitativ och kvantitativ uppföljning sker årligen till Region Kronoberg via Kulturdatabasen.
Region Kronoberg ansvarar för att materialet skickas vidare till Sagobygdens kommuner. I
kvartal tre bjuds Berättarnätet Kronoberg in till ett verksamhetssamtal med Region
Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun. Vid detta möte
följs överenskommelsen upp.
4. Finansiering
Berättarnätet Kronoberg finansieras genom:






Statliga medel från Statens Kulturråd (betalas ut via Region Kronoberg)
Regionalt driftsanslag från Region Kronoberg
Kommunal finansiering från Ljungby kommun
Kommunal finansiering från Alvesta kommun
Kommunal finansiering från Älmhults kommun

Storleken på anslagen beslutas av respektive organisation. De statliga, regionala och
kommunala medlen betalas ut fyra gånger per år.
Utöver denna överenskommelse kan Berättarnätet Kronoberg ta uppdrag och driva projekt
med dessa eller andra parter. Den verksamheten ska vara självfinansierad. Det innebär att
verksamheten också kan finansieras genom:
 Projektmedel och utvecklingsbidrag
 Egenfinansierad verksamhet
 Medlemsavgifter
5. Avtalslängd och övriga villkor
Överenskommelsen ska godkännas av respektive nämnd och styrelsen för Berättarnätet
Kronoberg och gäller från och med dokumentets undertecknande. Överenskommelsen är
långsiktig och gäller tillsvidare samt följs upp av parterna inför ny kulturplaneperiod vart
tredje år med möjlighet till revidering. Om förutsättningarna för överenskommelsen ändras
av någon anledning ska parterna snarast informera varandra om detta. Uppsägning av
överenskommelsen kan ske på minst en parts begäran och då skriftligen minst 12 månader
före årsskiftet.
Om någon av parterna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av Berättarnätet
Kronobergs verksamhet belyst ska Berättarnätet Kronoberg svara för att de uppgifter som
efterfrågas tas fram.
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6. Underskrift
Denna överenskommelse har upprättats i fem likalydande exemplar varav parterna erhåller
varsitt.

________________________

_________________________

Ort och datum

Ort och datum

_________________________
Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Region Kronoberg

_________________________
Markus Walldén
Kultur och fritidsnämndens ordförande
Ljungby kommun

________________________

_________________________

Ort och datum

Ort och datum

_________________________
Frida Christensen
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Alvesta kommun

_________________________
Anton V Härder
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Älmhults kommun

________________________
Ort och datum

_________________________
Per Gustavsson
Ordförande
Berättarnätet Kronoberg
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