2017-09-18

Interpellationssvar till Sven Sunesson (C)
ärende 17RK1697
Sven Sunesson (C) har i en interpellation till kulturnämndens ordförande Ragnar
Lindberg (S) ställt nedanstående frågor angående kulturens tillgänglighet i hela länet.
Svar redovisas efter respektive fråga.
Fråga 1: Är du nöjd med hur kulturverksamheten sprids i länet?
Svar: Jag vill givetvis nå målet om 54 % för 2017 men nöjer mig inte där. Målet
måste vara att hela tiden nå ut till fler ställen i länet och därmed att kulturen ska
tillgängliggöras för fler kronobergare.
Fråga 2: Vilka åtgärder planerar kulturnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för år
2017?
Svar: I interpellationen nämns siffran 62 % för 2013. Den siffran är felaktig.
Korrekta siffror avseende hur stor andel av de regionala kulturaktiviteterna som sker
utanför Växjö kommun:
2013
2014
2015
2016

42 %
47 %
54 %
43 %

År 2016 sjönk andelen regionala kulturaktiviteter utanför Växjö. Denna utveckling
följer kulturnämnden noga. Ett fungerande samspel mellan lokal och regional nivå är
oerhört viktigt när det gäller invånarnas tillgång till kultur. Möjligheterna för
kulturorganisationer med regionala uppdrag att vara angelägna för Kronobergarna
hänger även de samman med förutsättningar på lokal nivå, till exempel kommunens
kulturpolitiska prioriteringar, ekonomiska förutsättningar, lokaler och tillgång till
arrangörer. De främsta åtgärderna som vidtages 2017 är därför:


Styrning av verksamheter med regionala uppdrag
Verksamheter med regionala uppdrag ska verka i hela länet. Därför satsas på
kontinuerlig dialog med dessa, till exempel genom årliga verksamhetssamtal.



Insatser för att stärka kommunala kulturpolitiska förutsättningar
Ökad dialog och nätverkande med kommuner, både på politisk- och
tjänstemannanivå. Exempelvis möts regionala och lokala kulturpolitiker
regelbundet på Kommunalt kulturforum. På tjänstemannanivå har
kulturchefsnätverket arbetat fram en överenskommelse.

Fråga 3: Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela länet
ges samma möjligheter?
Svar: I den kulturplan som nyligen varit på remiss och som ska fastställas av
regionfullmäktige hösten 2017 lyfts just kulturens tillgänglighet i hela Kronoberg som
en viktig målbild. För att nå mål om god tillgänglighet i hela Kronoberg kommer
Region Kronoberg under 2018-2020, om kulturplanen antas, att samarbeta med
berörda aktörer kring till exempel:







kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att utveckla och sprida metoder som
gör kultur tillgängligt i hela länet,
förutsättningar för kommunerna att ta emot kultur,
kultur på nya platser och kultur som utforskar platser med konstnärliga
metoder,
digitalisering,
förutsättningar för det civila samhället på lokal nivå med fokus på stödsystem
och lokaler,
samverkan mellan politikområden; utveckla formerna för kultur i skola, vård
och omsorg samt stärka kopplingen till samhällsplanering.

Utöver Region Kronobergs kommande kulturplan är även det gemensamma
kulturpolitiska positionspapper som kulturutskottet i Regionsamverkan Sydsverige
tagit fram viktigt. Positionspapperet har tre prioriteringar varav en rör ökad
tillgänglighet till kulturen i Sydsverige. Tillgänglighet till kultur kommer därför att
prioriteras både i det regionala och i det Sydsvenska utvecklingsarbetet framöver.

Ragnar Lindberg (S) kulturnämndens ordförande

