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Kallelse

1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Lovisa Alm, jämte ordförande justerar protokollet. Justering
sker genom digital signering senast 2020-03-06.

2

Fastställande av dagordning

3

Tema Yttrandefrihet, litteratur och
läsfrämjande
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämndens ledamöter kommer löpande under hela
mandatperioden att erbjudas möjligheter till kunskapsuppbyggnad i
uppdraget som regional kulturpolitiker. Det sker bland annat genom
olika teman i anslutning till kulturnämndens ordinarie sammanträden.
Under första och andra året i mandatperioden sker tematiska
fördjupningar med utgångspunkt i den regionala kulturplanens konstoch kulturområden. I samband med detta får kulturnämndens ledamöter
också möjlighet att möta regionala kulturorganisationer inom respektive
område. De tematiska fördjupningarna utgör även en del i
kulturnämndens revidering av den regionala kulturplanen.
Temat för kulturnämndens sammanträde 2020-02-28 är yttrandefrihet,
litteratur och läsfrämjande. Som förberedelse kan ledamot i
kulturnämnden läsa s. 48-49 i Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020.
För detaljerad information, se bifogad inbjudan och program.
Regionala kulturorganisationer: Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
(inkl regional litteraturutvecklare) och Det fria ordets hus.
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Tema Slöjd och konsthantverk
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämndens ledamöter kommer löpande under hela
mandatperioden att erbjudas möjligheter till kunskapsuppbyggnad i
uppdraget som regional kulturpolitiker. Det sker bland annat genom
olika teman i anslutning till kulturnämndens ordinarie sammanträden.
Under första och andra året i mandatperioden sker tematiska
fördjupningar med utgångspunkt i den regionala kulturplanens konstoch kulturområden. I samband med detta får kulturnämndens ledamöter
också möjlighet att möta regionala kulturorganisationer inom respektive
område. De tematiska fördjupningarna utgör även en del i
kulturnämndens revidering av den regionala kulturplanen.
Temat för kulturnämndens sammanträde 2020-02-28 är slöjd och
konsthantverk. Som förberedelse kan ledamot i kulturnämnden läsa s. 57
i Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Regionala kulturorganisationer: Hemslöjden i Kronoberg

5

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Sammanfattning

Verksamhetschef för Hållbar tillväxt, Heidi Samuelsson lämnar en aktuell
lägesrapport.
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Konstinventering februari 2020
(19RGK1113)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämnden följer upp hur arbetet med inventering av regionens
konst fortskrider. Uppföljning visar att inventeringen går framåt med
hänvisning till tjänsteskrivelsens redovisning av siffor.
Antal identifierade verk i inventeringen uppgår för aktuellt datum upp till
4947 verk. Utöver dessa finns också ännu icke identifierade verk.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Konstinventering februari 2020
 Konstinventering februari 2020
Sofia Ekström, 15 min

7

Årsredovisning för kulturnämnden 2019
(20RGK388)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Årsredovisning 2019
samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Verksamheten har löpt på enligt plan och fokus har varit på
konstinventeringen. Det ekonomiska resultatet 2019 uppgick till +328
tkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning Kulturnämnden 2019
 Årsrapport Kulturnämnden 2019
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Konstprogram Ljungby lasarett
(19RGK1769)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner förslag till konstprogram Ljungby lasarett
Sammanfattning

Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg § 86/2019 samt av
Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg.
Ombyggnationen av Ljungby lasarett innebär en byggnadsinvestering på
323 miljoner kronor. En budget för konstnärlig gestaltning på 3 200 000
kr är avsatt.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om
ett övergripande konstprogram. Upphandlingen sker i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling. Ett förenklat konstprogram för fasad
och entré har redan tagits fram och godkänts av kulturnämnden §
59/2019. I detta ärende hanteras hela ombyggnationen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Konstprogram Ljungby lasarett
 Förslag till Konstprogram Ljungby lasarett
Frida Mörk Lundén, 15 min

9

Inriktning för remissutgåva av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2021–
2024 (19RGK739)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av
Regional kulturplan för Kronobergs län 2021–2024.
Sammanfattning

Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden
2021–2024. Arbetet pågår i enlighet med den processplan som
kulturnämnden beslutat om (KN §42/2019). Enligt tidsplanen ska
kulturnämnden besluta om en remissutgåva vid sitt ordinarie
sammanträde 24 april.
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I detta ärende anges den övergripande kulturpolitiska inriktningen för
remissutgåvan. Ärendet grundar sig i revideringsprocessens dialoger och
kunskapsfördjupningar samt kulturnämndens arbete med regional
kulturpolitisk vision och utvecklingsområden för perioden 2021–2024. I
ärendet beskrivs också remissutgåvans layout och struktur på
övergripande nivå och viktiga kulturpolitiska begrepp definieras.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan
för Kronobergs län 2021–2024
 Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs
län 2021-2024
 Bilaga textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
 Bilaga textutkast Begrepp
Jessica Linde, 15 min

10 Svar på motion – Inför en regional
lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov
(19RGK1895)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår
motionen.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S), Lovisa Alm (S) och Magnus Carlberg (S) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken
föreningar kan äska pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under sportlov, påsklov och höstlov.
Syftet är att säkerställa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga
oavsett uppväxtvillkor.
Motionen behandlar i huvudsak frågor som rör det kommunala ansvaret
såsom exempelvis stöd till det lokala föreningslivet. Kommunerna är
också viktiga som samordnande aktör för att säkerställa att information
kring enskilda föreningars aktiviteter når barn och unga. En satsning i
enlighet med motionen behöver ske på rätt nivå. Region Kronoberg
finansierar i hög utsträckning verksamhet med barn och unga som
prioriterad målgrupp genom driftsanslag till regionala
kulturorganisationer. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat
omfattande strategier men också olika former av tjänster till
kommunerna för att möjliggöra kultur för barn och unga i hela länet.
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Förutsättningarna på lokal nivå i form av ekonomi och andra resurser
påverkar dock möjligheterna för det regionalt finansierade kulturutbudet
att nå barn och unga i hela länet. Med hänsyn till det redan finansierade
regionala utbudet, det kommunala ansvaret för frågorna samt
kulturnämndens ekonomiska ramar är det i dagsläget inte motiverat att
genomföra verksamhet i enlighet med motionen.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför en regional lovpott för kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov
 Motion - Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov

11 Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen (år 3) (17RK2363)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beviljar högst 175 000 kronor till år 3 i
utvecklingsprojektet Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen. Medel anslås från kulturnämndens strategiska
utvecklingsmedel.
Sammanfattning

Sedan den första regionala kulturplanen så har Region Kronobergs
utvecklingsprojekt med konceptet ”Kronoberg utvecklar” varit viktiga
verktyg för att flytta fram positionerna inom ett flertal konst- och
kulturområden.
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018–2020 driver Region Kronoberg, i samverkan med Region Blekinge
och Växjö kommun, utvecklingsprojektet Kronoberg och Blekinge
utvecklar medborgarscenen. Projektet genomförs av Regionteatern
Blekinge Kronoberg och har pågått under två år med medfinansiering
från Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och
Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje och sista år.
Medfinansieringen från Region Kronoberg omfattar 175 000 kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen år 3
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 Kronoberg och Blekinge utvecklar medborgarscenen år 3

12 Kronoberg utvecklar en internationell
arena för muntligt berättande (år 3)
(17RK1677)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beviljar högst 200 000 kronor till år tre i
utvecklingsprojektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för
muntligt berättande. Medel anslås från kulturnämndens strategiska
utvecklingsmedel.
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020 och prioriteringen En internationell arena för muntligt
berättande driver Region Kronoberg projektet Kronoberg utvecklar en
internationell arena för muntligt berättande. Målet med arbetet är att
Kronoberg ska bli en nationell och internationell samarbetspart i frågor
som rör det immateriella kulturarvet med inriktning på det muntliga
berättandet.
I november 2018 kom beskedet att Sagobygden tagits upp på Unescos
register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att
trygga immateriella kulturarv. Sagobygden blev därmed Sveriges första
och världens tjugonde goda exempel i registret. Under 2019 fortsatte
arbetet med att etablera Berättarnätet Kronoberg som en internationell
aktör med spjutspetskompetens vad gäller tryggandet av det immateriella
kulturarvet med fokus på muntligt berättande.
Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje och sista år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kronoberg utvecklar en internationell arena för
muntligt berättande
 Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande
(år 3)
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13 Återkoppling från externa uppdrag,
möten och konferenser
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar och styrelseprotokoll finns (i förekommande fall)
tillgängliga i Netpublicator. Återkoppling från ledamöter som har
uppdrag i bolag eller regionala kulturorganisationer:
- Arbetsgrupp eventuell flytt av Växjö konsthall till Kulturparken
Småland, 14 januari, Växjö
- KN workshop regional kulturplan, 15 januari, Korrö
- Regiondagarna, 23-24 januari, Kosta
- Filmpolitiskt toppmöte, 24 januari, Göteborg
- Regionsamverkan Sydsverige, arbetskonferens filmutredning, 30
januari, Växjö
- Regionsamverkan Sydsverige, kulturutskott, 31 januari, Alvesta
- Sydostkultur, 31 januari, Alvesta
- Regionsamverkan Sydsverige, gemensamt möte mellan kulturutskottet
och regionala utvecklingsutskottet, 31 januari, Alvesta
- Regionsamverkan Sydsverige, styrgrupp filmutredning, 31 januari,
Alvesta
- Arbetsgrupp eventuell flytt av Växjö konsthall till Kulturparken
Småland, 4 februari, Växjö
- Folk och kultur, 5-7 februari, Eskilstuna
- Avstämning Regionteatern Blekinge Kronoberg, 13 februari, Växjö
- Avstämning Smålandsoperan, 19 februari, Växjö

14 Inbjudningar till möten och konferenser
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator:
- Naturen & Kulturen- vår tids hälsorum, 11 mars, Växjö
- Region Kronobergs vårforum, 29 maj, Alvesta
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15 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut tagna av regionala utvecklingsdirektören
redovisas för kulturnämnden.
Delegationsbeslut

 19RGK17-7
7/2019
 19RGK17-8
8/2019

Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr

16 Övriga ärenden

Konstinventering februari
2020

6
19RGK1113

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1113
Handläggare: Sofia Ekström, Regional utveckling
Datum: 2020-02-05

Kulturnämnden

Konstinventering februari 2020
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kulturnämnden följer upp hur arbetet med inventering av regionens konst
fortskrider. Uppföljning visar att inventeringen går framåt med hänvisning till
tjänsteskrivelsens redovisning av siffor.
Antal identifierade verk i inventeringen uppgår för aktuellt datum upp till 4947
verk. Utöver dessa finns också ännu icke identifierade verk.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Konstinventering februari 2020
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK1113
Handläggare: Sofia Ekström,
Datum: 2020-02-05

Kulturnämnden

Konstinventering februari 2020
Bakgrund
Region Kronoberg äger cirka 6500 konstverk. Kulturnämnden ansvarar för inköp
och förvaltning av konsten och 2018 omorganiserades förvaltningen så att
konsthandläggaren arbetar inom kulturteamet. Under året har behov av
omstrukturering av arbetet klargjorts för att säkerställa rättssäkerhet och
tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Under 2019 utvecklas bland
annat avtal och rutiner för utlåning.
På uppdrag av kulturnämnden sker en konstinventering av Region Kronobergs
konstverk. Inventeringen påbörjades sommaren 2019 och löper vidare under 2020
tills inventeringen är klar. Samtidigt exporteras insamlad information in i Faciliate
som är Region Kronobergs nya konstregister.
Processen för inventering följs upp vid varje nämnd.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt, avdelningen
för regional utveckling i samråd med ledningsgruppen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Inventeringen löper fortsatt på under 2020 för att färdigställa de avdelningar som
ännu inte inventerats. Sedan senaste nämnden har inventering slutförts på
avdelningar som är placerade på mindre enheter. Återstår flera sådana mindre
inventeringar.
Den löpande sammanställningen av inventerade konstverk uppgår för tillfället till
3509 verk.
Förutom de inventerade verken finns ett antal registreringar i det gamla
konstregistret som ej längre är i regionens ägo. Dessa verk är fortfarande
registrerade och blir därför inräknade i antalet identifierade verk. Verk som ej
längre finns i regionens ägo uppgår mot 1368 verk.
Bilder används när verk saknar registreringsnummer i syfte att identifiera
eventuella verk som tillhör Region Kronoberg. Alla bilder motsvarar inte ett verk,
det kan vara fler bilder på samma verk för att möjliggöra en identifikation av
verket.
Den totala sammanställningen för identifierade verk är 4947.
Nedan följer en sammanställning:
Total antal inventerade verk: 3509
Sida 1 av 2

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK1113
Handläggare: Sofia Ekström,
Datum: 2020-02-05

Antal registreringar i Access med verk som ej längre är i regionens ägo: 1368
Antal bilder som hittills är identifierade: 70 verk
Antalet identifierade verk: 4947

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet hanteras inom förvaltningens ordinarie rambudget.
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Årsredovisning för
kulturnämnden 2019

7
20RGK388

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK388
Handläggare: Mattias Neuman,
Datum: 2020-02-13

Kulturnämnden

Årsredovisning 2019
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Årsredovisning 2019 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning
Verksamheten har löpt på enligt plan och fokus har varit på konstinventeringen.
Det ekonomiska resultatet 2019 uppgick till +328 tkr.

Ida Eriksson
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Årsredovisning 2019

Sida 1 av 1

Årsrapport
Bes. Dec 2019
Kulturnämnd

REGION KRONOBERG
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REGION KRONOBERG

Sammanfattning
Invånare
Arbete har under året genomförts i enlighet med handlingsplanerna. Inom Regionsamverkan
Sydsverige har det skett en ökning av strategiskt utvecklingsarbete, både vad gäller politiskt
påverkansarbete och konkreta samarbetsinsatser inom specifika konstområden.
Under året har tre projekt beviljats stöd från kulturrådet: Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen, Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande och Ett enat Sydsverige
skapar ett starktkultursverige.
Arbete har även bedrivits enligt plan med genomförandet av Scensommar Kronoberg, i samarbete
med samtliga kommuner. Kulturnämnden beslutade om medel för en fortsättning av projektet
för 2020, och en ny överenskommelse har arbetats fram mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg.
Styrtalet om kultur i hela länet och spridning av aktiviteter utanför Växjö har överträffat målet
för 2019.
Medarbetare
Arbete har bedrivits i enlighet med handlingsplanerna. Under medarbetarperspektiv är
handlingsplanerna motsvarande för både kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Det övergripande målet under året har varit att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. I
arbetet med att nå en hållbar arbetsmiljö har utbildningsinsatser kring hälsa, motion och vikten
av rörelse genomförts.
De styrtal som följs upp har alla visat på en positiv trend. Sjukfrånvaron har minskat, hållbart
medarbetarengagemang har ökat, nyttjande av friskvårdsbidrag har gått upp och
personalomsättningen är oförändrad.
Verksamhetsutveckling
Arbete har genomförts enligt handlingsplanerna. En inventering av Region Kronobergs
befintliga konstinnehav har varit en prioriterad åtgärd under året.
Det nya konstregistret Faciliate (tidigare Landlord) har under 2019 implementerats i
verksamheten.
Styrtalet kring inventerade verk visar att 4840 av ca 6500 verk har inventerats.
Ekonomi
Arbete har bedrivits i enlighet med handlingsplan. Kulturrådet har under året påbörjat en
översyn av fördelningen av statsbidrag. Besked om ny princip kommer 2020, med
implementering 2021. Kulturstaben har deltagit i diskussioner kring framtagande av principer
och politiskt arbete har skett inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
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REGION KRONOBERG

Resultat KN
Månad – DECEMBER(ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Resultaträkning
exkl proj(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2019

Budgetavv

Förvaltning

- 5 342

-5 586

244

-5 342

-5 586

0

Driftstöd,utv
medel

-57 004

-57 088

84

-57 004

-57 088

0

Totalsumma

-62 347

-62 675

328

-62 347

-62 675

0

Ekonomiskt har verksamheten löpt på enligt plan och visar ett mindre överskott.

Kulturnämnd, Årsrapport

5(16)

REGION KRONOBERG

Invånare
Region Kronobergs kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och
spets. Med spets menas konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika
styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen,
tillgänglig och inkluderande. I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånaren och
besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det
professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och
okonventionella, ska värnas.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Mätetal
Spridning av aktiviteter
inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden, Andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun (%)

Utfall
2019

55 %

Utfall
2018

53 %

Utfall
2017

42 %

Mål 2019

54 %

Kommentar

Indexet är baserat på spridning
av aktiviteter hos verksamheter
inom kultursamverkansmodellen
och studieförbunden.

Skapa förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets
Mätetal
Kultur i hela länet, index
baserat på spridning av
aktiviteter hos
verksamheter inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden

Utfall
2019

55

Utfall
2018

53

Handlingsplaner
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Utfall
2017

42

Mål 2019

54

Kommentar

Indexet är baserat på spridning
av aktiviteter hos verksamheter
inom kultursamverkansmodellen
och studieförbunden.

Uppföljning
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige sker för
närvarande en ökning av strategiskt utvecklingsarbete,
både vad gäller politiskt påverkansarbete och konkreta
samarbetsinsatser inom specifika konstområden.
Kulturutskottet samlar nu sammantaget beredningsgrupper
inom områdena dans, bild och form, filmkultur, bibliotek
och läsfrämjande samt kulturella och kreativa näringar.
Under 2019 har kulturrådet deltagit som medfinansiär med
1,8 miljoner kr i ett projekt kring utveckling av det
interregionala samarbetet i Sydsverige. Projektet löper
över tre år, där det tagna beslutet specifikt gäller år ett och
insatser inom professionell dans och bild och form.
Gällande kulturella och kreativa näringar har en sydsvensk
utbildning genomförts under året, liksom en slutkonferens
kring resultaten. Regionsamverkan Sydsveriges
arbetsgrupp för kultur har fått i uppdrag av kulturutskottet
att arbeta fram överenskommelser med myndigheter som
verkar inom kulturområdet, i första hand
Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet. Under året
har ett förslag arbetats fram på överenskommelse med
Konstnärsnämnden, och en kommunikationsplan för
kulturpolitiskt påverkansarbete är i framtagande. Arbete
har påbörjats med uppdraget från Regionsamverkan
Sydsveriges styrelse om att stärka filmen i Sydsverige i
samarbete med regionala utvecklingsutskottet. Ett uppdrag
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Handlingsplaner

Uppföljning
har givits till beredningsgruppen för filmkulturell utveckling.
Samtidigt pågår den gemensamma utredningen kring ökad
filmproduktion i Sydsverige enligt plan.
Kultursamverkansmodellen genomgår för närvarande en
genomlysning på nationell nivå. Samtidigt arbetar
Sydsverige för att gemensamt säkerställa att de
omfattande politiska förändringar som sker har politisk
förankring på departementsnivå. Kulturutskottet har
samtalat kring SKRs diskussionsunderlag och Sydsverige
har i anslutning till samtalen lämnat gemensam feedback
på underlaget. Regionsamverkan Sydsverige anordnade
tre seminarier och ett mingel under det kulturpolitiska
konventet Folk och kultur. Seminarierna behandlade
sydsvensk danssamverkan, bibliotekens roll för demokratin
samt konstkritik. Minglet fokuserade på hur Sydsverige
arbetar tillsammans för hållbar utveckling i Sydsverige till
förmån för hela landet.

Kultur i hela Kronoberg

Under 2019 har nya metoder för ökad tillgänglighet och
ökat deltagande i kulturlivet utvecklats genom projektet
Medborgarscenen, som drivs av Regionteatern Blekinge
Kronoberg i samverkan med bolagets tre ägare med
finansiering även från Kulturrådet. Medborgarscen som
koncept handlar om att involvera invånare och
lokalsamhälle i den professionella skapandeprocessen.
Arbetet med att etablera en fast medborgarscen inom
Regionteatern Blekinge Kronoberg är unikt i en svensk
kontext. Arbetet i utvecklingsprojektet har pågått enligt plan
under 2019.
Strategisk samverkan med Linnéuniversitetet har stärkts
under året och konkreta insatser har skett inom ramen för
olika utvecklingsinsatser. Till exempel har en ny form av
samverkan mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Linnéuniversitetet kallat performance lectures utvecklats
och genomförts, en blandning av scenkonstföreställning
och forskningsföreläsning. Inom projektet
medborgarscenen har samverkan med Linnéuniversitetet
stärkts för att möjliggöra följeforskning kopplat till den
metodutveckling som sker i projektet.
Under året har även intern samverkan på
tjänstemannanivå mellan områdena kultur och
samhällsbyggnad stärkts i syfte att öka deltagandet i
kulturlivet. Revidering av den regionala kulturplanen har
skett parallellt med revidering av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och gemensam planering,
intressentanalys och ett gemensamt dialogmöte med
studieförbunden har genomförts.
Under sommaren 2019 har ett pilotprojekt kring en
regionalisering av kultur- och familjeevenemanget
Scensommar genomförts i samarbete med samtliga
kommuner. Kulturnämnden beslutade om medel för en
fortsättning av projektet Scensommar Kronoberg 2020, och
en ny överenskommelse har arbetats fram mellan Växjö
kommun och Region Kronoberg. Kommunalt forum kultur
har träffats två gånger under året för samtal kring hur
regionen och länets kommuner tillsammans ska kunna
arbeta mer effektivt för att skapa förutsättningar för länets
invånare att ta del av och utöva kultur. Ett möte hölls
mellan det kommunala kulturchefsnätverket och länets
regionala kulturorganisationer, med fokus på att skapa
bättre samarbeten för att säkerställa att invånare i hela
länet får tillgång till kultur. Under året har internt arbete
bedrivits gällande utveckling av kultur i vården i Region
Kronoberg. En tillsatt referensgrupp med deltagare från
olika delar av hälso- och sjukvården har vid tre tillfällen
samlats och arbetat i workshopmodell för att bland annat
bidra med underlag till en strategisk utvecklingsplan för
området. Planen är tänkt att beskriva hur Region
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Kronoberg kan komma att arbeta med kultur som verktyg i
vårdandet. Arbete med struktur och innehåll för planen har
påbörjats och politisk hantering väntas ske under 2020.
Vidare har kunskapsuppbyggnad och nätverksarbete
mellan vårdenheter och Region Kronobergs bolag inom
kulturområdet genomförts; bland annat i form av
pilotprojekt och uppdrag.

En internationell arena för muntligt berättande

Vid Unescos kommittémöte på Mauritius den 29 november
2018 fattades beslut om att uppta Sagobygden i Unescos
The Register of Good Safeguarding Practice. Sagobygden
blev därmed Sveriges första och världens tjugonde goda
exempel i registret. I samband med kommittémötet blev
verksamhetschef för Berättarnätet Kronoberg invald i ICH
NGO Forum (Styrelsen för ackrediterade icke-statliga
organisationer inom konventionen om tryggandet av det
immateriella kulturarvet) och utsedd att representera
Västeuropa och Nordamerika. Detta utgör första gången
en representant från norden innehar en styrelseplats. I
december 2019 valdes verksamhetschefen till ordförande
för ICH NGO Forum.
Projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för
muntligt berättande har fått medfinansiering för år 2 av 3
från kulturrådet och sagobygdens kommuner. Under år 2
har bland annat en internationell konferens kring muntligt
berättande i Sagobygden genomförts. Fokus för
konferensen kretsade kring att etablera Berättarnätverket
Kronoberg som en internationell aktör med
spjutspetskompetens vad gäller tryggandet av det
immateriella kulturarvet med fokus på muntligt berättande.
Projektet innebär även ett fördjupat samarbete med
akademin kring den konstnärliga förnyelsen på området,
samt att bygga interregionala samarbeten inom
Sydsverige. Ett flertal internationella utbyten har skett
under året, med länder som bland annat Förenade
Arabemiraten, Lettland, Belgien, Estland, Colombia och
Finland. Samtidigt har internationella kulturskapare bjudits
in från bland annat Storbritannien, Grönland, Kenya och
USA.
Regeringskansliet uppmärksammade Kronobergs arbete
med muntligt berättande på ett seminarium kring
immateriellt kulturarv i Stockholm den 4 april. För
närvarande sker samverkan med högskolor och universitet
inom ramen för projektet Kronoberg utvecklar en
internationell arena för muntligt berättande. Utöver detta
har en förstudie kring ett eventuellt internationellt institut
kring muntligt berättande tagits fram, bekostad av bland
annat Regionala utvecklingsnämnden. I samband med
berättarfestivalen har kompetensutveckling för
professionella kulturskapare erbjudits.

Det fria ordet i Kronoberg

Under året har flera insatser för att främja litteratur och
läsande i Kronoberg genomförts. Exempelvis har den
regionala biblioteksverksamheten arrangerat
fortbildningsdagar för personer som är verksamma som
litteraturskapare i Blekinge och Kronoberg. I september
arrangerades en heldag om författares villkor i dagens
bokbransch, och fortbildningsdagen i november hade
utgivning som tema. Inom Regionsamverkan Sydsverige
har planer på ett samarbete kring talangutveckling inom
litteratur börjat utformas.
Vidare har ett samarbete med Folkets hörna etablerats och
tre arrangemang har genomförts i Olofström, Ronneby och
Växjö. Under året har nio lokala författare erhållit
textrespons/stöd. Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs
samarbete med Författarcentrum Syd resulterade i
genomförande av Sommarmöte för författare, som ägde
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rum 9-11 augusti på Det fria ordets hus i Växjö, med
deltagare från bland annat Kronoberg samt ett öppet
program för allmänheten. Vidare har webbplatsen
www.biblioteksutveckling.se/litteratur lanserats. Sidan är
utformad som en yta för litteraturskapare att presentera sig
på, men innehåller även info om bibliotek, bokmässor,
arrangemang etc. Fler exempel på insatser som
genomförts under året inkluderar Kronobergs bokmässa,
skrivartävlingar för unga, utvecklingsprojekten Kreativa rum
och Språkstegen, genomförande av arrangemanget
Läsfest 2019 – vilket är ett samarbete mellan biblioteken i
länet, studieförbunden, Det fria ordets hus och
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Arbetet med att stärka möjligheterna för Det fria ordets hus
att fungera som en regional resurs genom kulturpolitiskt
visionsarbete och revidering av överenskommelsen mellan
Växjö kommun och Region Kronoberg har inte genomförts
enligt plan under året. Det beror framförallt på förändrade
förutsättningar i Växjö kommun samt att nya processer,
bland annat den kommunala samlokalisering av
kulturverksamhet som berör flera gemensamma
kulturorganisationer, påverkat Region Kronobergs
möjligheter att genomföra åtgärden som planerat. Det fria
ordets hus är en av de verksamheter som berörs av dessa
pågående processer och som hanterats kulturpolitiskt i
samverkan med Växjö kommun under året.

En starkare infrastruktur för bild och form

Konstnärer i residens Stationssamhällen Kronoberg är ett
pilotprojekt som startat upp under 2019. Syftet är att
stimulera den lokala kultur- och konstarenan, utveckla
initiativ för samtidskonstens förutsättningar och samverka
med flera förvaltningar. Tre konstnärer har bjudits in att
delta och projektet inne i en fas av samverkan och
förankring i kommuner och civilsamhälle. Linnéuniversitetet
och Designprogrammet deltar som partners i projektet.
Under våren 2020 kommer kursen Stationssamhällen
Kronoberg att erbjudas till studenter på masternivå.
Det samarbete inom bild och form som pågår inom ramen
för Regionsamverkan Sydsverige har under året fokuserat
på konstnärsresidens och konstkritik. I september bjöd
Sydsveriges bild- och formgrupp in till nätverk och
samverkansutveckling i Stockholm för Sydsvenska
residensverksamheter. Träffen anordnades i samband med
Konstnärsnämndens program för residensutveckling.I
frågan om konstkritik har en kartläggning gjorts över
skribenter som ska engageras, och ett uppdragit har givits
till en konstkritiker för att sammanställa materialet och
anordna en konferens.
En utbildning kring användning av Medverkans- och
utställningsavtalet har anordnats i samarbete med
Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Syd
och Smålands Konstnärsförbund.
Vidare har samverkan med statens konstråd kring arbete
med kunskapsnavet om offentlig konst, på både regional
och kommunal nivå, bedrivits under året.
Inom programmet SPÄNST arrangerades ytterligare ett
lärandeforum under hösten i samband med regionens IKAmöte (Infrastruktur och kollektivtrafik). Forumet hade titeln
Gestaltad Livsmiljö över förvaltningar.
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Övrig information
Den regionala kulturplanen genomförs till stor del av regionala kulturorganisationer med
uppdrag från kulturnämnden, vilket ställer krav på formerna för samverkan och styrning.
Under året har en ny styr- och finansieringsmodell för organisationer med regionala
driftsanslag arbetats fram samt implementerats. Tidigare beskrevs villkoren för såväl regionala
driftsanslag som statsbidrag i olika dokument som till exempel överenskommelser,
utbetalningsbesked, villkorsbeslut från Kulturrådet samt den regionala kulturplanen. I det nya
systemet förtydligas relationen mellan Region Kronoberg och berörda organisationer i ett så
kallat grundvillkor. Grundvillkoret gäller för alla kulturorganisationer som erhåller regionala
driftsanslag och beskriver bland annat årscykel för styrning och uppföljning, regler för
återbetalning och återkrav samt målsättningar gällande arbetet med hållbar utveckling.
Styrningen har även formaliserats ytterligare under året genom att nya separata
överenskommelser arbetats fram och antagits för Hemslöjden i Kronoberg, Riksteatern
Kronoberg samt RF SISU Småland. En ny rutin för övergripande bolagsstyrning och tydligare
ansvarsfördelning mellan regionstyrelse och nämnder har tagits fram. Med anledning av den
nya museilagstiftningen har förslag på nya styrdokument till Kulturparken Småland tagits fram
i samråd med Växjö kommun. Beslutsprocessen har dock pausats tillfälligt med anledning av
Växjö kommuns arbete med samlokalisering av kulturorganisationer. I samråd med Region
Skåne har ett arbete inletts under året för att utveckla ändamålsenliga former för styrning och
uppföljning av Musik i Syd.
Under perioden har även samtliga organisationer med regionala driftsanslags verksamhet för
2018 följts upp i enlighet med kulturnämndens ordinarie årscykel för uppföljning.
Uppföljningen visar bland annat att det sydsvenska samarbetet har ökat hos många
verksamheter. Digitalisering och demokratifrågor står högt på agendan och kulturskolan har
blivit en viktigare arena för kulturorganisationer. Det finns även ett ökat antal nya initiativ,
bland annat inom musik och bild och form, som fångas upp av organisationer med regionala
driftsanslag. Uppföljningen visar även att fler och fler barn och unga i länet tar del av kultur
hos organisationer med regionala driftsanslag.
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Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Målbilden för regional utveckling är att nå detta genom
ett strategiskt arbete och bred samverkan på förvaltningen som leder till en förbättrad och
långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mätetal

Sjukfrånvaron

Utfall
2019

0%

Utfall
2018

4,6 %

Utfall
2017

0,4 %

Mål 2019

1%

Kommentar
Utfallet varierar mycket över tid
beroende av att enheten, som
mäts, har en liten bemanning.
Detta medför att en enskild
sjukskrivning kan generera ett
stort utslag.

Regional utveckling har en hållbar arbetsmiljö
Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Hållbart
medarbetarengagemang

83,6

78

77

Personalomsättning

4

4

4

Nyttjande av
friskvårdsbidrag

66

41

50

Handlingsplaner
Utveckla och förbättra en långsiktigt hållbar
arbetsmiljö

Utfall
2017

Mål 2019

Kommentar
Utfallet avser resultat för hela
regional utveckling inkl. kultur.

Utfallet avser endast
kulturteamet.

Uppföljning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under
hela året. Syftet har varit att nå en god och hållbar
arbetsmiljö. Både i förvaltningens gemensamma och
avdelningsvisa APT har utvecklingsåtgärder som kan
åtgärdas både på kort och lång sikt hanterats. Ett utpekat
fokusområde under året har varit att nå balans i styrkorten.
Detta är fortsatt ett angeläget område inom de
verksamhetsområden som har hög sårbarhet utifrån små
personalresurser samtidigt som man förväntas hantera
många uppdrag. Kulturteamet är ett bra exempel på detta
där särskilda insatser genomförts för att förtydliga
strukturer och roller både vad gäller ledningsfunktioner och
handläggning.
Den fysiska arbetsmiljön har utvecklats på flera sätt under
året. I vårt aktivitetsbaserade kontorslandskap har åtgärder
vidtagits som grundar sig på dialog med alla medarbetare.
Den kreativa zonen har byggts om för att utestänga ljud till
det övriga kontorslandskapet. Projektrummen har använts
flexibelt och bytt användningsområde under året. Allt i syfte
att säkra att enskilda processer och projekt får bästa
förutsättningar även lokalmässigt.
I arbetet med att nå en hållbar arbetsmiljö har vi genomfört
utbildningsinsatser kring hälsa, motion och vikten av
rörelse. Förvaltningen har investerat i redskap som
möjliggör att kombinera kontorsarbetet med rörelse. Det
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handlar om balansbrädor och step-maskiner vid stående
arbete. Vi har även tre cyklar som enkelt kan flyttas för att
användas vid våra kontorsplatser. Arbetet med att utveckla
våra interna beredningsprocesser har pågått under hela
året och nu finns beredningsrutiner på tjänstepersonnivå
både mot våra politiska nämnder som regionstyrelse och
regionledning. Det har stärkt förutsättningarna för god
planering och en effektiv tidsanvändning för både chefer
och medarbetare, vilket i sig skapar förutsägbarhet i
arbetet och minskar stress.
I slutet av året genomfördes en medarbetarundersökning.
Resultatet kommer att hanteras under första kvartalet 2020
och vara ett underlag för förvaltningens fortsatta
utvecklingsarbete för en hållbar arbetsmiljö.

Övrig information
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Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs kulturstab arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling för att nå
målet effektiva och kvalitativa processer i verksamheten. Utvecklingen sker i huvudsak genom
samarbete med andra såsom kommuner och grannregioner samt genom att optimera befintliga
strukturer. Utveckling sker även förvaltningsövergripande inom Regional utveckling.

Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål 2019

Antal inventerade konstverk

4 840

0

0

6 500

Handlingsplaner
Konsthandläggning

Kommentar
Se utförligare beskrivning under
uppföljning.

Uppföljning
En inventering av Region Kronobergs befintliga
konstinnehav har varit en prioriterad åtgärd under 2019.
Inventeringen påbörjades efter att resurs tillsattes i juni och
har därefter löpt vidare under höst/vinter. Vid årets slut
kunde 4840 av 6500 verk identifieras. Identifiering av
omärkta verk görs löpande. Av de foton som tagits av
omärkta verk under den löpande inventeringen har hittills
70 verk kunnat identifieras och märkas upp som tillhörande
regionens samling. Under tre sommarmånader tillsattes en
resurs på heltid för inventeringen, då inventerades nästan
två tredjedelar av det beräknade antalet verk samlingen
innefattar. Under hösten/vintern har inventeringen fortsatt,
men då resursen minskat till 25% så har också
arbetstakten sänkts.
Det nya konstregistret Faciliate (tidigare Landlord) har
under våren 2019 implementerats i verksamheten.
Hanteringen av information sker fortsatt med stöd av
fastighetsavdelningen. Nya rutiner på intranätet har tagits
fram under året med syfte att stärka arbetets struktur och
hållbarhet. Två rutiner finns tillgängliga, en kring ny konst
och en kring återföring av konst. Rutinen för ny konst är för
närvarande satt på paus, eftersom att det på grund av
pågående inventering har införts ett stopp för nyinköp och
för ny hängning av konst i verksamheterna.

Övrig information
Under perioden har konstinköpen 2018 följts upp. Uppföljningen visar en jämlik fördelning av
konstinköp gällande konst av män och kvinnor. Huvuddelen av inköp görs utanför
Kronobergs län, ca 40 % i angränsande län och 56 % i övriga Sverige. Majoriteten av inköpen
består av grafik som främst köps in från övriga Sverige. Uppföljning av varifrån konstnärerna
kommer görs inte. Konstinköp av Kronobergs konstnärer kan därmed göras i samtliga
geografier.
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Ekonomi
Region Kronoberg ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Region Kronobergs
ambition är att under kulturplaneperioden, utöver ordinarie löne- och prisuppräkning, verka
för en utökad fördelning av statsbidrag vad gäller två utvecklingsområden; muntligt berättande
samt bild och form. 2018 utökade staten sin medfinansiering till bild- och formområdet.

En hållbar ekonomi i balans
Mätetal

Uppräkning av statliga
medel i nivå med regional
uppräkning

Utfall
2019

1,1 %

Utfall
2018

1,55 %

Handlingsplaner
Dialog med statlig nivå avseende utveckling av
kultursamverkansmodellen

Utfall
2017

1,56 %

Mål 2019

2,4 %

Kommentar
Besked om den statliga
uppräkningen kommer årligen
under februari. 2019 var den
statliga uppräkningen lägre än
den regionala.

Uppföljning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i
kultursamverkansmodellen. Inom modellen råder idag
stora skillnader i fördelning av statsbidrag per capita, då
fördelningen av statliga medel till regional kultur i stort
utgår från hur distributionen såg ut före
kultursamverkansmodellen implementerades. Kulturrådet
har under året påbörjat en översyn av fördelningen med en
intention att arbeta fram ett nytt principsystem för
fördelningen. Besked om ny princip kommer 2020, med
implementering 2021. Kulturstaben har deltagit i
diskussioner kring framtagande av principer och politiskt
arbete har skett inom ramen för Regionsamverkan
Sydsverige.
Dialog med statlig nivå gällande utveckling av
samverkansmodellen har skett på bland annat
samverkanskonferensen, samt inom ramen för
Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för kultur. Där
mötte kulturstaben ansvariga kulturmyndigheter
tillsammans med kollegor i Sydsverige för samtal kring
utveckling av kulturområdet och aktuella utmaningar för
regionerna. Mötet föranleddes delvis med anledning av
Myndigheten för kulturanalys skrift Kulturanalys 2019, som
beskriver hur Kultursamverkansmodellen utifrån ett
regionalt perspektiv snarare innebär förvaltning än
friutrymme och utveckling.
Vidare har regionen deltagit på SKLs kulturchefsnätverk,
med samtal kring bland annat översynen av fördelning av
statliga medel till regional kultur. Deltagande har även skett
på kulturrådets runda bordssamtal kring nationella
minoriteter och ökade tillgänglighetskrav för verksamheter
med statliga bidrag.
Medel till interregionalt samarbete har under året fördelats
genom projektmedel istället för utökad basfinansiering.
Medel har fördelats till insatser inom professionell dans och
bild och form.
Dialog med staten har i övrigt skett kontinuerligt och
ekonomiska rutiner har hanterats enligt plan.
Arbetet med regional framställan till Kulturrådet inför beslut
om fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom ramarna för kultursamverkansmodellen, har
genomförts enligt plan. Under 2019 har Kulturrådet
beslutat om en ny rutin för regional framställan. Rutinen
har implementerats av Region Kronoberg i samverkan med

Kulturnämnd, Årsrapport
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REGION KRONOBERG

Handlingsplaner

Uppföljning
regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige.
Regionstyrelsen har beslutat om nya anvisningar till
kulturnämnden för fördelningen av statsbidrag under
mandatperioden.

Resultatuppföljning
Resultatuppföljning Kulturnämnd

Resultat KN
Månad – DECEMBER(ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Resultaträkning
exkl proj(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2019

Budgetavv

Förvaltning

- 5 342

-5 586

244

-5 342

-5 586

0

Driftstöd,utv
medel

-57 004

-57 088

84

-57 004

-57 088

0

Totalsumma

-62 347

-62 675

328

-62 347

-62 675

0

Ekonomiskt har verksamheten löpt på enligt plan och visar ett mindre överskott.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Övrig information

Kulturnämnd, Årsrapport
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REGION KRONOBERG

Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Verksamhetsutveckling

Ge Kulturnämnden ett
särskilt uppdrag att
genom samverkan med
arrangörer sprida kulturen
i hela länet.

Kulturnämnd, Årsrapport

Progn
os
helår

Uppföljning
Hanteras inom Kultur i hela Kronoberg genom
samarbetet Scensommar Kronoberg.
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Konstprogram Ljungby
lasarett

8
19RGK1769

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1769
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-01-29

Kulturnämnden

Konstprogram Ljungby lasarett
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till konstprogram Ljungby lasarett
Sammanfattning
Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg § 86/2019 samt av Riktlinje för hantering av konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg.
Ombyggnationen av Ljungby lasarett innebär en byggnadsinvestering på 323
miljoner kronor. En budget för konstnärlig gestaltning på 3 200 000 kr är avsatt.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om ett
övergripande konstprogram. Upphandlingen sker i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling. Ett förenklat konstprogram för fasad och entré har redan
tagits fram och godkänts av kulturnämnden § 59/2019. I detta ärende hanteras
hela ombyggnationen.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Förslag till konstprogram Ljungby lasarett

Sida 1 av 1
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1. INLEDNING
Bakgrund
Lasarettet Ljungby byggs ut med större, mer moderna och fräschare lokaler. En omoch tillbyggnad ska göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga lokaler för
akuten, ambulansen, jourläkarcentralen, röntgen, operation och sterilcentralen.
Arbetet med tillbyggnaden beräknas vara färdigt 2025. Utbyggnaden kommer göras
ut mot den nuvarande parkeringen.
I november 2018 togs ett investeringsbeslut i regionstyrelsen om en
byggnadsinvestering på 323 miljoner kronor för ombyggnation av Ljungby lasarett.
En budget för konstnärlig gestaltning på 3 200 000 kr är avsatt. Ett förenklat
konstprogram för fasad och entré har redan tagits fram och godkänts av
kulturnämnden § 59/2019.
Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg § 23/2019 samt Riktlinje för hantering av
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Ur Riktlinje för hantering av
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg:
I samband med byggnadsinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor i
lokaler för verksamhet eller personal avsätts 1 % till konstnärlig gestaltning. […]
Budgetmedel ska framgå i samband med investeringsbeslut. För projekt under
20 miljoner gäller inte enprocentsregeln. Inköp av konst till dessa projekt kan ske
inom den årliga konstbudgeten för konstnärlig gestaltning.

Lila färgfält markerar område för utbyggnad. Foto: Arkitema

Byggprojektet
Tillbyggnaden till befintliga byggnader från 1960 och 70-tal ska gå ton i ton med den
gula putsen och teglet och kommer uppföras med prefabricerad tegelfasad.
Ljungby lasarett är ett akutsjukhus och ska byggas ut i syfte att skapa ett effektivt och
modernt sjukhus. Om- och tillbyggnationen innebär bland annat en förändring av
flödet av akutpatienter då akutmottagningen flyttar till annan del av sjukhuset. Detta
medför även förändringar för röntgen, operation och sterilcentral.
Målet är att uppföra en modern akutmottagning med plats för fler patienter och som
med enkla medel ska vara så flexibelt som möjligt i takt med att sjukvården
utvecklas.

Planerad utbyggnad. Bild Arkitema.

Befintlig byggnad, Ljungby Lasarett, akutmottagningen. Foto: Region Kronoberg

2. KONST PÅ LJUNGBY LASARETT
Vad är ett konstprogram?
Konstprogrammet är en utredning av konstens förutsättningar och möjligheter och
fungerar som ett arbetsdokument för konstverkens beställare och övriga aktörer som
arbetar med projektet. Ett konstprogram redogör för ansvarsområden, budget, tidplan
och tekniska förutsättningar. Det ska även fungera som en övergripande
uppdragsbeskrivning för de konstnärer som får i uppdrag att arbeta med
konstuppdrag för Ljungby lasarett.
Konstprogrammets syfte är att beskriva förutsättningarna för det fortsatta arbetet
med konsten på Ljungby lasarett och att ge en helhetsbild av konstens möjligheter i
projektet. Konstprogrammet antas i kulturnämnden och fungerar som ett styrande
dokument för den konstnärliga gestaltningen i byggprojektet.
Gestaltningsprogram
I samband med byggprojekt tas ett gestaltningsprogram för byggnationen fram av
arkitekten. Samverkan mellan konstprogram och gestaltningsprogram är viktigt för att
säkerställa en röd tråd i arbetet med konst samt minimera fördyrningar i processen.

Varför konst på Ljungby lasarett?
Ur Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg:
Den konstnärliga gestaltningen utgör en naturlig del av planeringen av Region
Kronobergs miljöer. Konst, arkitektur, färgsättning, belysning och inredning
samverkar för att skapa en god miljö som utgår från patienter, besökare och
personals behov.
Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen i Region Kronoberg är att
bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet
med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för
professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i
offentliga miljöer genom inköp och uppdrag.

I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med konst i vårdmiljöer, och att satsa på
konst i samband med om- och tillbyggnaden av Ljungby lasarett är ett sätt att arbeta
för en mänsklig och stimulerande miljö för personal, patienter och anhöriga som
kommer att vistas i och använda lokalerna. Konsten kan bidra till en mer human och
omsorgsfullt utformad miljö och fungera som en distraktion, något att vila blicken och
tanken på. Konsten har en förmåga att stärka relationen mellan människor och plats,
den tillåts ställa frågor och gestalta känslor i våra offentliga, gemensamma rum och
skapar mötesplatser, både fysiska och mentala.

Berg och vatten, Sandra Kantanen, 2013, Stockholms Sjukhem. Foto AM Public.

I vårdmiljöer varierar krav och behov stort beroende på typ av avdelning och rum. Att
arbetet med konsten har sin utgångspunkt i den särskilda miljön och står i dialog med
verksamheten är en viktig aspekt i arbetet med konsten på Ljungby lasarett. Ur
rapporten Konsten att vara specifik, en studie om konst i vården av fil. dr. Annika
Wiik:
Av studien framgår hur viktigt det är att förstå platsen och det som sker där, hur
människor känner sig när de kommer dit och vilken stämning man önskar
förmedla med hjälp av konsten. Att kunna föreställa sig hur det kan vara för den
enskilda människan i en viss situation, i en viss vårdmiljö, är grundläggande för
att förstå vad som går att kommunicera genom den konstnärliga gestaltningen.1

Budget
Den totala budgeten för konst i samband med om- och tillbyggnaden av Ljungby
lasarett är 3,2 miljoner kronor. Dessa medel fördelas på olika konstverk och
gestaltningar i både inomhus- och utomhusmiljö. Nedanstående är en estimerad
budget, den slutgiltiga budgeten fastställs våren 2020.
Konstuppdrag utomhusmiljö
Konstuppdrag inomhusmiljö
Kommunikation
Oförutsedda kostnader.
Totalt
1

1 920 000
880 000
100 000
300 000
3 200 000 sek

Wiik, Annika, Konsten att vara specifik, Kulturförvaltninge Stockholms Läns Landsting, 2015

Upphandling
All konst till Ljungby lasarett upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Ur Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg:
Vid upphandling ställs krav på tydlighet och specifikation, både för
uppdragsgivaren och för konstnären. Uppdragsgivaren ska specificera avsikten
med den konstnärliga gestaltningen, dess placering, tekniska förutsättningar och
andra utgångspunkter. Bedömningsgrunder ska också anges.
Upphandlingsförfarandet förutsätter att de som avgör och hanterar inköpen är
utbildade och professionella inom området. Detta innebär att representanterna i
expertgruppen har olika roller i upphandlingen. Estetiska bedömningar görs av
personer med konstkompetens medan bedömningar om exempelvis personals
behov uttrycks av deras representanter. Region Kronobergs upphandlingsenhet
ansvarar för upphandling av fast konst och slutgiltigt beslut fattas i enlighet med
delegationsordning.

Urval av befintlig byggnadsanknuten konst
Jan Erik Holst
Liselotte Jörgensdotter
Linnea Jörpeland
Anita Larsson
Göran Wärff
Stig Carlsson
Kerstin Mörk-Lövgren
Kenneth Johansson
Lars Sonerud
Roger Simonsson,
Helena Felldin
Agneta B Lind
Anna-Karin Arvidsson
Martti Rytkönen
Thomas Franzen

2006
2006
2008
2007
2007
1989
1993
1993
1993
1993
2006
2006
2008

Den löskonst som finns idag på Ljungby lasarett består till största del av verk ur
Region Kronobergs samling, en del donerade verk samt personalens egna bilder. En

inventering av löskonsten pågår just nu och kommer att visa vilka verk som ska
renoveras, sparas eller utrangeras.
En inventering av den fasta konsten sker parallellt, även här kan det bli aktuellt att
flytta, renovera eller utrangera verk. Vid flytt av fast konst sker arbetet i enlighet med
rådande plan och riktlinje. Upphovsman kontaktas för rådgivning om
tillvägagångssätt och placering, beslut om åtgärd fattas efter framtagande av strategi
och budget.

3. KONST UTOMHUSMILJÖ
Arbetet med konsten i utomhusmiljön är uppdelad i två faser, fasad och entré.
Orsaken till uppdelningen är kopplad till hela projektets tidsplan där arkitekter är
aktiva i olika faser. För att möjliggöra samverkan mellan arkitekt och konstnär i fas
ett, i arbetet med utformning av fasad på ett kreativt och kostnadseffektivt vis, så
måste det ske inför ansökan om bygglov. Av denna anledning beslutade
kulturnämnden om ett Förenklat Konstprogram för Ljungby lasarett, KN § 59/2019.
Fas två, entré, kan med fördel starta efter sommaren 2020 då landskapsarkitekt
kommit en bit i arbetet med utformning av platsen. Budget för fas två fastställs efter
att konstnär och arkitekt i fas ett har lämnat in sitt förslag, då man med säkerhet vet
vilka merkostnader det eventuellt medför med en konstnärlig gestaltning av/i
fasaden.

Fasad
Konstnärsteamet A-Kassen har fått uppdraget att gestalta fasaden till det nya
sjukhuset. Målet är att gestaltningen ska vara en integrerad del av fasaden, och tät
samverkan med arkitekterna är en förutsättning.
Fasadelementen är troligtvis en prefab- produkt som tillverkas i fabrik där
mönstersättningar utförs av producenten efter en matris. A-kassens uppdrag blir i
detta fall att tillsammans med arkitekt utforma fasaden.

Bild på fasad, Arkitema.

Budget
Arvode konstnär/konstnärsteam
Arvode intentionsbeskrivning
konstnärer/konstnärsteam
Produktion av konstverk
Totalt

400 000 sek
40 000 sek
80 000 sek
520 000 sek

Verket blir en integrerad del av byggnadens fasadelement, produktionskostnaden blir
en del av projektets kostnad för produktion av fasaden.
Tidsplan
Upphandling av konstnär:

28 oktober 2019 - 14 januari 2020

Startmöte:
Genomförande:

23 januari 2020
januari 2020 - januari 2021

Entré
I arbetet med utformningen av den nya entrén får en konstnär/konstnärsteam i
uppdrag att utforma en konstnärlig gestaltning vid, i/ runt entrén. Uppdraget innebär
samverkan med landskapsarkitekter och eventuellt arkitekt. I den konstnärliga
gestaltningen ingår att arbeta med själva entrén samt området som leder besökaren
fram till själva ingången. Då denna entré ej är sjukhusets huvudentré ska
uppmärksamheten tonas ned, vilket även påverkar vilken typ av gestaltning som kan
fungera för projektet. Risken är annars att besökare misstar akutmottagningen för
huvudentré.
Vid ankomsten till akutmottagningen släpps besökaren in först efter att ha ringt på en
porttelefon där denne ombeds meddela orsaken till besöket för att personalen ska ha
möjlighet att leda personen till rätt mottagning. Väl inne möts man av ett så kallat
yttre vänt i väntan på att slussas vidare till rätt avdelning. I yttre väntrummet finns
även en möjlighet för en konstnärlig gestaltning i rummets innertak. Tanken är då att
den konstnärliga gestaltningen kan dyka upp på fler platser i innertak ute på
avdelningarna. Målet är att gestalta en entré med en lugnande effekt som distraherar
från orsaken till besöket och ger den som besöker akuten en känsla av omsorg och
lindring.
Budgetens storlek för konst vid entrén avgörs i maj 2020 då projektet vet mer om
arbetet med fasadens omfattning vad gäller den konstnärliga gestaltningen.

Preliminär budget
Arvode konstnär inkl. skissuppdrag, material och
genomförande
intentionsbeskrivning

1 370 000 sek

Totalt

1 400 000 sek

30 000 sek

Preliminär tidsplan
Upphandling av konstnärer

maj 2020

Intentionsbeskrivning
Samverkan landskapsarkitekt
Montering

Juni 2020
September 20202027

Landskapsarkitekt jobbar under våren 2020 med framtagande av systemhandling
som i första hand beskriver trafiklösningar och teknik till juni 2020. Mest lämpligt är
att samverkan med konstnär påbörjas en bit in i arbetet med start september 2020.
Behörighetskrav och kriterier konstuppdrag entré
Behörighetskrav:
• Yrkesverksam konstnär minst 5 år och/eller genomgången konsthögskola
(MA)
• Tidigare erfarenhet av offentligt gestaltningsuppdrag
• Konstnären/konstnärsteamet ska inneha F-skattsedel
Kriterier Konstuppdrag Entré:
•
•
•
•
•
•

Konstnären ska uppvisa en hög konstnärlig kvalitet i sitt konstnärskap.
Konstnärskapet ska relatera till projektets uppdrag och förutsättningar.
Konstnären ska uppvisa förmåga att arbeta platsspecifikt i relation till de
tekniska förutsättningar som platsen erbjuder.
Konstnärskapet ska inneha ett uttryck av komplexitet, och förmedla något till
betraktaren.
Konstnären ska uppvisa förmåga att arbeta i samverkan med
landskapsarkitekt.
Konstnären ska uppvisa teknisk materialkunskap och god förståelse av
material utifrån ett förvaltningsperspektiv

Utöver detta har följande önskemål framkommit utifrån verksamhetens behov:

•
•
•

Konstnären ska ha intresse för människor, med en känsla för omtanke och
lekfullhet.
Konstnären ska ha intresse för att undersöka rumslighet och plats genom alla
sinnen, skapa rum för själ och eftertanke.
Konstnären ska uppvisa förmåga att kommunicera med människor i alla
åldrar.

Organisation och urvalsgrupp för konst i utomhusmiljö
Ur Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg:
För inköp och upphandling av fast konst skapas en expertgrupp med olika
kompetenser kopplade till aktuellt projekt kring konstnärlig gestaltning. Gruppen
ska komponeras så att den innehar relevant kunskap om arkitektur, konstnärlig
gestaltning, de politiska målsättningarna i Plan för konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg, Region Kronobergs konstsamling samt
aktuell målgrupp (i form av representanter från verksamheten). Minst två
personer i expertgruppen ska inneha konstkompetens i form av konstnärlig
utbildning.
Expertgruppen för konst i utomhusmiljö Ljungby Lasarett består av:

•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheten, Region Kronoberg
Landskapsarkitekt
Projektledare, Region Kronoberg
Konsthandläggare Region Kronoberg
Förvaltningschef/stadsarkitekt Ljungby kommun
Konstkonsult Region Kronoberg
Upphandlingschef, Region Kronoberg
Kommunikatör, Region Kronoberg

4. KONST INOMHUSMILJÖ
Förutsättningar för konst
Då akutmottagningen är under ständig utveckling vad gäller teknik och nyttjande av
lokaler så är flyttbarhet och flexibilitet, ledord för den byggnadsanknutna konsten
inomhus. För att tillgodose avdelningarna med kvalitativ konst som kan uppfattas
som fast monteras löskonst integrerat i byggnaden och kan med lätthet flyttas vid
behov, såsom konstverk i takplattor, åtskillnadsväggar i glas, ljud mm.
Den nya akutmottagningen ligger nära Sagomuseet som är ett museum för muntligt
berättande av sagor och sägner Museet drivs av UNESCO ackrediterade
Berättarnätet Kronoberg, en ideell förening som värnar om det muntliga berättandet
och medverkar till att den muntliga berättartraditionen förs vidare. Här finns goda
möjligheter till samverkan i bland annat gestaltandet av väntrum för barn.
I dialog med verksamheten framkom att konsten ej bör signalera något negativt men
att uttryck som går att fantisera och förundras över ses som positivt. Främst ska
konsten ha en lugnande och tryggande effekt då många som besöker akuten känner
stress och oro. Hänsyn bör även tas till att vårdtagare har olika kognitiva förmågor
och konsten bör ej innehålla obehagliga eller hotfulla uttryck som kan väcka obehag.
Verksamheten poängterar vikten av att skapa en rofull sinnesstämning även för
deras egen räkning då de ofta har bråttom och upplever stressiga situationer, de
eftersöker en omgivning som ”coolar ner” och skingrar intrycken.

Budget byggnadsanknuten löskonst

Arvode konstnärer inkl. material och genomförande 880 000 sek
Summa

Möjliga placeringar för konst
Plan 2 akutmottagning:

880 000 sek

Passage plan 2
- Passage med väntmöjligheter utanför gynmottagningen där det finns möjlighet
att placera konst i vägg alternativt tak.
- Obs! viktigt att konsten ej blockerar framfart i korridor
Inre väntrum plan 2
- Väntrum med avskiljningsväggar i glas från tak till golv, här finns möjlighet för
en konstnär ett gestalta glasen med tex tryck.
- Obs! viktigt att glasen ej blir genomsiktliga samt att konstnären måste få
tillfälle att samverka med glasleverantör för ett kostnadseffektivt resultat.
Produktionen samordnas med beställning av glaset.
Yttre väntrum för barn plan 2
- Vid håltagning i ytterfasad skapas en hålighet i vägg vid barnvänt. Möjlighet
finns att skapa ett sittutrymme och tex arbeta med ljudkonst.
Yttre väntrum plan 2
- Väntrummets innertak har inga krav på sig att skymma teknik och kan därför
vara ett alternativ för en konstnärlig gestaltning i samråd med arkitekt. I
dagsläget finns ej så mycket information för övrigt om taket men om det ska
formges av en konstnär bör denne bjudas in i planeringsskede för bästa
resultat.
Korridor och ”övervakningsplatser” plan 2
- Väntytor i korridor utanför Jourläkarcentralen, här finnns möjlighet att arbeta
med vägg eller tak, kanske en pendang till yttre entréns innertak.
- Obs! Viktigt att konsten ej blockerar framfart i korridor
- Vid övervakningsrum, gips, jourläkarrum och syrum kan innertak gestaltas,
kanske en pendang till yttre entréns innertak.
- Akustikplattor, 600*600 format.

Plan 3, administration:

Personalavdelningar plan 3
- Löskonst på väggyta ur Regionens samlingar
Trapphus ned till utryckningen plan 3
- Eventuellt löskonst, vägg och tak.
Konferensrum plan 3
- Löskonst på väggyta ur Regionens samlingar

Plan 4:

Väntrum plan 4
- Väntrum som fungerar likt ett nav på våningsplanet, rummet har utsikter ur
flera riktningar och är en målpunkt från intilliggande korridorer. Möjlighet finns
att ta sig an platsen och förtydliga den med hjälp av en konstnärlig gestaltning
av vägg, golv och takytor. Potential att arbeta med ljus.
Röntgen plan 4
- Möjlighet finns att arbeta med t ex ljuskonst placerad i tak, då dessa rum är
utrustade med högteknologisk teknik som dominerar ytorna. Många kan
uppleva stress och ångest över behandlingen och konsten här får en särskilt
viktig roll som distraktion, omtanke och stå kontrast till övriga intryck.
Kaleidoscope, Alexandra Stratimirovic, 2013, Lunds universitetssjukhus. Konstnärens bilder.

Plan 5, operation:

Kirurgsluss 2-4 personer plan 5
- Väntyta för barn och vuxna, möjlighet att arbeta med ljudverk ur ett
barnperspektiv med inspiration från Ljungbys berättartradition. Arbetet kan
förslagsvis ske i samverkan med utvecklingsarbetet Kultur i vården, Region
Kronoberg.

Organisation och urvalsgrupp för konst inomhusmiljö
Val av konst till inomhusmiljö görs av ansvarig konsthandläggare i samråd med
representant från berörd personal samt vid behov extern konstkonsult, arkitekt eller
teknisk sakkunnig. För Ljungby Lasarett samarbetar nedanstående kompetenser
kring urval och placering av löskonst:
•
•
•
•
•
•

Verksamheten, Region Kronoberg
Projektledare, Region Kronoberg
Konsthandläggare Region Kronoberg
Konstkonsult Region Kronoberg
Upphandlingschef, Region Kronoberg
Kommunikatör, Region Kronoberg

Behörighetskrav löskonst
•
•

Yrkesverksam konstnär minst 5 år och/eller genomgången konsthögskola
(BA)
Konstnären/konstnärsteamet ska inneha F-skattsedel

Inriktning för remissutgåva
av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2021–2024
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Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-02-12

Kulturnämnden

Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2021–2024
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2021–2024.
Sammanfattning
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2021–2024.
Arbetet pågår i enlighet med den processplan som kulturnämnden beslutat om
(KN §42/2019). Enligt tidsplanen ska kulturnämnden besluta om en remissutgåva
vid sitt ordinarie sammanträde 24 april.
I detta ärende anges den övergripande kulturpolitiska inriktningen för
remissutgåvan. Ärendet grundar sig i revideringsprocessens dialoger och
kunskapsfördjupningar samt kulturnämndens arbete med regional kulturpolitisk
vision och utvecklingsområden för perioden 2021–2024. I ärendet beskrivs också
remissutgåvans layout och struktur på övergripande nivå och viktiga kulturpolitiska
begrepp definieras.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Inriktning för remissutgåva av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2021–2024
Bilaga textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
Bilaga textutkast Begrepp
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Kulturnämnden

Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2021–2024
Bakgrund
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2021–2024.
Arbetet pågår i enlighet med den processplan som kulturnämnden beslutat om
(KN §42/2019). Enligt tidsplanen ska kulturnämnden besluta om en remissutgåva
vid sitt ordinarie sammanträde 24 april.
I detta ärende anges den övergripande kulturpolitiska inriktningen för
remissutgåvan. Ärendet grundar sig i revideringsprocessens dialoger och
kunskapsfördjupningar samt kulturnämndens arbete med regional kulturpolitisk
vision och utvecklingsområden för perioden 2021–2024.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på inriktning för de delar av remissutgåvan där
kulturpolitiska vägval behöver synliggöras. Främst handlar det om kulturpolitiska
utgångspunkter med övergripande regional kulturpolitisk vision samt
utvecklingsområden 2021–2024. I ärendet beskrivs också remissutgåvans layout
och struktur på övergripande nivå och viktiga kulturpolitiska begrepp definieras.
Remissutgåvan ska följa de principer som kulturnämnden redan beslutat om i
processplanen för revideringen (KN §42/2019). Utöver det föreslås inriktning i
enlighet med de tre underrubrikerna nedan samt de bilagor som medföljer
tjänsteskrivelsen.
Redaktionella ändringar av texter samt övergripande struktur i remissutgåvan kan
komma att ske.
Kulturpolitiska utgångspunkter

En viktig del i remissutgåvan rör de grundläggande kulturpolitiska frågor som
kulturnämnden arbetat med under revideringsfasen. I nuläget kallas denna den i
remissutgåvan för kulturpolitiska utgångspunkter (se bilaga för textutkast). I texten
beskrivs bland annat konst och kultur utifrån ett demokratiperspektiv. Här finns
även den regionala kulturpolitiska visionen och mål på nationell nivå samt
beskrivning av kulturområdets koppling till hållbar regional utveckling och Agenda
2030.
Utvecklingsområden 2021–2024

En annan del i remissutgåvan ska beskriva de områden där Region Kronoberg
under aktuell period ska initiera och driva utvecklingsinsatser, i samverkan med
berörda intressenter. Utvecklingsarbetet kan resurssättas såväl personellt som
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ekonomiskt. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive
utvecklingsområde och följs upp kontinuerligt.
De utvecklingsområden som kulturnämnden prioriterar under 2021–2024 är
följande tre. Två av utvecklingsområdena är övergripande och ett rör utveckling av
ett specifikt konstområde.
Övergripande utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur
Det här utvecklingsområdet handlar om att utveckla arbetet med barn och ungas
rätt till kultur i Kronoberg. Under 2020 pågår en utredning som kommer att lämna
förslag på mer konkreta utvecklingsinsatser. Utredningen fokuserar framförallt på
barn och unga i åldrarna 0–25 år. Det innebär att definitionen utgår från både
barnkonventionen (0-18 år) och den nationella ungdomspolitiken (13-25 år).
Det finns särskilda behov av att utveckla insatser för målgruppen unga vuxna, till
exempel genom bättre möjligheter till talangutveckling inom olika konstområden.
Det är också angeläget att stärka samverkan med Linnéuniversitetet kring denna
målgrupp. Ett preliminärt resultat från barn- och ungautredningen är också att det
finns behov av att utveckla strukturer i länet för att stärka barn och ungas rätt till
kultur och arbeta tillsammans på ett mer hållbart sätt. Det behöver ske i nära
dialog med länets kommuner och regionala kulturorganisationer.
Huvudinriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att barn, unga och unga vuxna i Kronoberg ska ha rätt till
kultur på lika villkor. Målsättningen svarar väl mot att barn och unga är en
prioriterad målgrupp i de nationella kulturpolitiska målen samt att
barnkonventionen blivit lag.
Övergripande utvecklingsområde: Breddad delaktighet och hållbar infrastruktur
Det här utvecklingsområdet handlar om att utveckla metoder och anpassade
format för att på ett hållbart sätt balansera invånarnas kulturella rättigheter mot
länets förutsättningar. Det kan till exempel handla om att renodla regionala
uppdrag samt skapa förutsättningar för samverkan och smartare planering mellan
olika aktörer som kommuner, det professionella kulturlivet och det civila
samhället. Det kan också handla om utvecklingsinsatser för att nå nya målgrupper
samt utveckla hållbara strukturer och koncept anpassade efter länets och de olika
konst- och kulturområdenas förutsättningar.
Huvudriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att Kronoberg ska ha en hållbar konstnärlig och kulturell
infrastruktur som är anpassad efter förutsättningarna i länet och där nya metoder
och koncept utvecklas för att uppnå breddad delaktighet i konst- och kulturlivet.
Målsättningen svarar väl mot kulturområdets generella utmaningar och ligger också
i linje med en av Kulturområdets nya föreslagna kommande prioriteringar på
nationell nivå.
Konstområdesspecifikt utvecklingsområde: Bild, form och design
Det här utvecklingsområdet handlar om fortsatt utvecklingsarbete inom området
bild, form och design. Form och design, med särskilt fokus på glas, är starka
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profilområden i Kronoberg. Samtidigt är den regionala strukturen för bild- och
samtidskonst fortfarande svag i förhållande till andra regioner, även om flera
utvecklingsinsatser har förbättrat nuläget sedan den första regionala kulturplanen.
Starka aktörer på området finns utanför länsgränsen och utvecklingsarbete pågår
inom Regionsamverkan Sydsverige.
Huvudriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att Kronoberg ska vara en nationell och internationell arena
inom form och design. Infrastrukturen för bild- och samtidskonst ska stärkas
genom samverkan med fler olika aktörer.
Övergripande layout och struktur

För remissutgåvan föreslås en enklare layout. Slutversionen layoutas med hjälp av
en kommunikationsbyrå. Språket ska vara målgruppsanpassat och återkommande
kulturpolitiska begrepp ska definieras (se bilaga för ett utkast).
Kulturplanen har en bred målgrupp. Å ena sidan utgör den en ansökningshandling
som ska beredas och bedömas av sakkunniga inom Kulturrådet och de åtta
nationella myndigheter som ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd
med expertis inom den statliga förordningens olika områden. Å andra sidan är den
det huvudsakliga styrdokumentet för regionala kulturorganisationer inom det
professionella kulturlivet och det civila samhället. Den är också ett viktigt
kulturpolitiskt underlag för samverkan med länets kommuner och regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige.
Preliminär struktur för de olika delarna i remissutgåvan:








Förord
Överblick över kulturplanens innehåll samt kort information om vad en
regional kulturplan är och kort information om Kronobergs län
Begrepp (se bilaga för textutkast)
Kulturpolitiska utgångspunkter (se bilaga för textutkast)
Utvecklingsområden 2021–2024
Kulturen och samhällsutmaningarna1
Konstnärlig och kulturell infrastruktur i Kronobergs län
o Scenkonst
o Kulturarv, arkiv och kulturmiljö
o Immateriellt kulturarv och muntligt berättande
o Bild, form och design
o Slöjd och konsthantverk

1

Här beskrivs utmaningar på kulturområdet som på olika sätt påverkar möjligheterna att nå den
regionala kulturpolitiska visionen i Kronoberg, till exempel globala utmaningar som digitalisering
men även nationella utmaningar eller utmaningar som är mer specifika för länet. Det kan till
exempel handla om demografiska förändringar som påverkar regioner och kommuner ekonomiskt,
eller utmaningar kring professionella kulturskapares villkor eller breddad delaktighet i konst- och
kulturlivet.
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Film och rörlig bild
Litteratur, läsfrämjande och bibliotek
Det civila samhället, folkbildning och idrott
Yttrandefrihet
Utbildningsmöjligheter (kulturskola, talangutveckling och högre
konstnärlig utbildning)
o Områden för samverkan med andra politikområden
 Estetiska lärprocesser och kultur i skolan
 Kulturella och kreativa näringar
 Kultur och hälsa
 Gestaltad livsmiljö
 Besöksnäring
Så formas och genomförs kulturplanen
Den statliga förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet läggs som bilaga
o
o
o
o
o




Ekonomiska effekter/konsekvenser
Den regionala kulturplanen är styrdokument för kulturnämndens fördelning av
såväl regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel som statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen. Det innebär att den ekonomiskt omfattar omkring 100
miljoner kronor årligen. Inriktningen i den regionala kulturplanen styr utvecklingen
på kulturområdet i länet under aktuell period och reglerar även eventuell
omfördelning av statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för att utöka
fördelningen av statsbidrag till Kronobergs län inom ramarna för
kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen gäller.
Kulturplanen får därmed konsekvenser för kulturplanens intressenter: det
professionella kulturlivet, det civila samhället, kommunerna, regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige samt invånare och besökare.
Enligt den statliga förordningen ska den regionala kulturplanen och regionernas
fördelning av statsbidrag främja en god tillgång för länets invånare och besökare
till sju konstområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild- och formverksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet,
främjande av hemslöjd.

Förslaget på inriktning av remissutgåvan bedöms ligga i linje med den statliga
förordningen samtidigt som Kronobergs regionala förutsättningar och metoder
lyfts fram. De övergripande utvecklingsområden som prioriterats inför kommande
planperiod svarar väl mot stärkt lagstiftning som barnkonventionen samt de
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generella utmaningar som finns på kulturområdet. De konstområdesspecifika
utvecklingsområden som prioriterats svarar väl mot det behov av utveckling som
finns i Kronobergs län och den utveckling som sker inom Regionsamverkan
Sydsverige.
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2021–2024.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Ett levande och oberoende konst- och kulturliv med utgångspunkt i konstnärlig frihet,
yttrandefrihet och alla människors rätt till kultur och fri åsiktsbildning är centralt för den
demokratiska utvecklingen i ett samhälle. Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges
möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga rättigheter.1 Konst och kultur
kan spegla frågor om människans existens, historia och samtid ur olika perspektiv och även vara
bärare av samhällskritik. Därför är det viktigt för det offentliga att värna konstnärlig frihet samt
konstens och kulturens egenvärde. För att säkerställa detta arbetar den regionala kulturpolitiska
nivån i enlighet med principen om armlängds avstånd.

Nationella mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009. Målen ska styra den statliga
kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och regioner.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•
•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Det finns även nationella kulturpolitiska mål som rör specifika konst- och kulturområden. Några
sådana områden är litteratur och läsfrämjande, film, arkitektur, formgivning och design, arkiv samt
kulturmiljö.
Förutom kulturpolitiska nationella mål så regleras kulturpolitiken även av nationella mål inom
andra områden. Kulturpolitiken på både nationell och regional nivå behöver till exempel bidra till
att uppnå mål inom områden som jämställdhet, tillgänglighet, nationella minoriteter samt barn och
ungas rätt till kultur i enlighet med barnkonventionen.
Regional kulturpolitisk vision

Den regionala kulturpolitiska visionen är att Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande
kulturliv med bredd och spets.
•

1

I Kronoberg skapas förutsättningar för en konstnärlig och kulturell infrastruktur med både
stabilitet och förnyelse. Här säkerställs grundläggande demokratiska värden om alla
människors kulturella rättigheter. Det ska finnas goda möjligheter för både invånare och
besökare att ta del av, delta i eller själv skapa konst och kultur i många olika former.

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, antagen av FN den 16 december 1966

•
•

I Kronoberg stärks områden med unik regional profil samtidigt som områden med svag
regional struktur utvecklas.
I Kronoberg utvecklas kulturpolitisk samverkan mellan olika nivåer och med många
intressenter för att lösa de samhällsutmaningar som det offentliga står inför. Potentialen i
konstnärliga och kulturella uttryck och kulturområdets metoder tas även tillvara inom
andra politikområden.

Den regionala kulturpolitiska visionen är långsiktig och grundar sig i de nationella målen. Den
utgår från Region Kronobergs hållbarhetsprogram och policy för lika möjligheter och rättigheter.
Den regionala kulturpolitiska visionen utgör också en viktig del i Region Kronobergs
övergripande vision om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg och bidrar till målen i Gröna
Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi som bland annat beskriver vad som behöver
genomföras för att Kronoberg ska vara en plats att vilja leva och bo på.
Visionen förverkligas

Den regionala kulturpolitiska nivån har huvudansvaret för att visionen förverkligas, men
samverkan med den regionala kulturplanens intressenter är avgörande för att arbetet ska bli
framgångsrikt.
Den regionala kulturpolitiska nivån förverkligar visionen genom att:
1. Investera i konstnärlig och kulturell infrastruktur med utgångspunkt i den regionala kulturplanen
samt formulera övergripande mål och villkor för dessa som följs upp kontinuerligt.
Principen om armlängds avstånd är en viktig kulturpolitisk utgångspunkt i detta arbete.
2. Prioritera ett antal utvecklingsområden i den regionala kulturplanen, där Region Kronoberg
under aktuell period initierar och driver utvecklingsinsatser i samverkan med berörda
intressenter. Utvecklingsarbetet kan resurssättas såväl personellt som ekonomiskt, till
exempel genom regionala och nationella strategiska utvecklingsmedel, omfördelning av
statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för att utöka fördelningen av statsbidrag
till länet inom ramarna för kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen
gäller. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive utvecklingsområde
och följs upp kontinuerligt.
Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regionala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling
tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social,
ekologisk och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras
förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en god ekonomisk
hushållning är en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling. Konst och kultur bidrar i
olika utsträckning till de tre dimensionerna av hållbar utveckling, samtidigt som egenvärdet är
viktigt att betona.
Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det regionala utvecklingsarbetet ska präglas av respekt
för de mänskliga rättigheterna.
Inom den sociala dimensionen av hållbarhet finns en viktig del av kulturpolitikens kärna. Det
handlar om alla människors rätt till kultur men också om att konst och kultur kan skapa
förutsättningar för fri åsiktsbildning, stärkt delaktighet i samhället och social sammanhållning.

Ekologisk hållbarhet

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda planeten från att förstöras genom att långsiktigt
förvalta naturresurser, konsumera och producera hållbart samt vidta åtgärder mot
klimatförändringar. Det regionala utvecklingsarbetet ska hushålla med resurser, minimera utsläpp
till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar
konsumtion, produktion och samhällsplanering.
Inom den ekologiska dimensionen kan konst och kultur bidra till att skapa attraktiva och hållbara
livsmiljöer genom arkitektur, design och konstnärlig gestaltning. Konst och kultur kan också bidra
till ett ekologiskt hållbart samhälle genom hållbar konsumtion, till exempel i form av upplevelser.
Ekonomisk hållbarhet

Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
När det gäller den ekonomiska dimensionen kan ett vitalt konst- och kulturliv med både bredd
och spets bidra till att öka attraktiviteten på en ort, i en region eller i ett land och därmed locka till
sig nya invånare och talanger. Inom den ekonomiska dimensionen återfinns även de kulturella och
kreativa näringarna som skapar lokal och regional sysselsättning, utveckling och innovation samt
ekonomisk tillväxt. De kulturella och kreativa näringarna verkar även inom den ekologiska
dimensionen av hållbar utveckling, eftersom många av företagen finns inom kunskaps- och
tjänstesektorn. Det är i sin tur ett område inom näringslivet som Kronobergs län behöver bredda
för att minska konjunkturkänsligheten, utveckla vår innovationsförmåga och stärka länets tillväxt
och sysselsättning.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen
är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Genomförandet av den regionala kulturplanen
bidrar på regional och lokal nivå till ett flertal av de globala målen.

Inom alla områden finns olika begrepp. Många gånger kan de vara självklara för dem som ingår i
professionen. Inom konst- och kulturområdet förekommer flera sådana begrepp. Några av dem är
återkommande i den regionala kulturplanen. Här förklaras de för att skapa tydlighet kring vad den
regionala kulturplanen och kulturpolitiken omfattar.
Konst och kultur kan tolkas på olika sätt av olika människor. Begreppen kan ha olika betydelse
beroende på om de definieras utifrån ett humanistiskt eller ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Det humanistiska perspektivet är konstnärligt och estetiskt orienterat. Här ingår konstnärligt
skapande inom olika konstområden som till exempel litteratur, bild- och formkonst, musik,
scenkonst, film, formgivning och arkitektur. Ibland används även begreppet konstarterna.
Det samhällsvetenskapliga perspektivet omfattar all mänsklig aktivitet i bred bemärkelse. Det
humanistiska perspektivet inkluderas, men det kan också handla om socialt överförda
levnadsmönster hos en grupp individer, till exempel normer och traditioner.
Kulturpolitik brukar avgränsas till att främst omfatta det humanistiska perspektivet. I Kronoberg
finns en tradition av en samhällsplaneringsmetod som kallas cultural planning.1 Den regionala
kulturplanen utgår därför från en bred definition av konst och kultur. Där ingår även det civila
samhället, folkbildningen och nya konst- och kulturformer. En utgångspunkt är också att
kulturområdets många olika intressenter bidrar i arbetet med hållbar regional utveckling.
Att konst och kultur har ett egenvärde är en viktig kulturpolitisk princip. Konst och kultur kan
generera samhällsnytta och olika värden som attraktivitet, ekonomisk tillväxt eller bättre hälsa. För
kulturpolitiken är det samtidigt viktigt att värna egenvärdet i olika konstnärliga uttryck och
kulturskaparnas självständighet samt säkerställa konstens och kulturens möjligheter att verka fritt
som en dynamisk, utmanande och obunden kraft.
Den regionala kulturpolitiska nivån i Region Kronoberg arbetar i enlighet med principen om
armlängds avstånd. Principen handlar om konstens och kulturens möjligheter att uttrycka sig fritt
och är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. I samband med den nya museilagstiftningen som
trädde i kraft 2017 har principen om armlängds avstånd även lagstadgats.
I praktiken innebär principen att den politiska nivån beslutar om ramar på övergripande nivå, i
form av mål, villkor och fördelning av medel. Konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar
överlåts till professionen, det vill säga sakkunniga ämnesexperter eller konstnärliga ledare. Det kan
till exempel handla om kulturorganisationers verksamhetsplanering och genomförande av
specifika utställningar eller produktioner. Det innebär också att särskilda jury- och expertgrupper
tillsätts vid behov, till exempel i samband med stipendiebedömningar eller inköp av offentlig
konst.

1

Läs mer i Att fånga platsens själ – handbok i cultural planning, SKL 2011 eller Kulturpolitiskt positionspapper, SKL 2015

Konstnärlig och kulturell infrastruktur handlar om alla de olika sammanhängande strukturer som
möjliggör konst och kultur. Det kan handla om förutsättningarna för det professionella kulturlivet,
det civila samhället och andra aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Det kan också
handla om vilka förutsättningar som finns för professionella kulturskapare inom olika
konstområden att bo och verka på en plats. Konstnärlig och kulturell infrastruktur beskriver också
de strukturer som finns för att möjliggöra människors rätt till konst och kultur och eget skapande
på olika nivåer.
Konstnärlig och kulturell infrastruktur kan utgöras av fysiska platser och ändamålsenliga lokaler för
konstnärlig produktion inom olika konstområden, till exempel kulturinstitutioner med uppdrag att
producera konst och kultur, repetitions- och träningslokaler, inspelningsstudios, residens, ateljéer,
kollektivverkstäder eller andra typer av arbetsplatser.
Det kan också handla om olika ekonomiska förutsättningar i form av exempelvis basfinansiering för
det professionella kulturlivet eller arbetstillfällen för professionellt verksamma kulturskapare inom
olika konstområden.
Konstnärlig och kulturell infrastruktur kan också handla om olika typer av mötesplatser där människor
kan möta konst och kultur eller få möjlighet till eget skapande. Några exempel är bibliotek,
museer, gallerier, biografer, scener, studieförbund, strukturer för arrangörskap samt de
mötesplatser som både det civila samhället och kommersiella aktörer bidrar till.
Ytterligare en viktig del i den konstnärliga och kulturella infrastrukturen utgörs av möjligheter till
kunskap och utbildning på olika nivåer. Det handlar om hela systemet, från kulturskola och estetiska
program till talangutveckling och högre konstnärlig utbildning. Även möjligheter till
kompetensutveckling för yrkesverksamma inom olika konstområden är en viktig del. Det kan
exempelvis vara nätverk eller olika slags resurscentra och inkubatorer.
I den regionala kulturplanen beskrivs länets konstnärliga och kulturella infrastruktur för de olika
konst- och kulturområden som planen omfattar.
I kulturplanen används begreppet professionell kulturskapare som samlingsbegrepp för
yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstområden. Det kan till exempel
handla om författare, regissörer, koreografer, bildkonstnärer, dansare, kompositörer, musiker,
fotografer eller skådespelare.
Konsten och kulturen är större än kulturpolitiken. Kulturpolitik handlar om nationella, regionala
och lokala beslutsorgans roll för att stötta konstnärlig produktion och utveckling samt säkerställa
att kulturen når avsedda målgrupper. Kulturpolitik på olika nivåer innebär att formulera mål och
villkor samt fördela medel. Ibland förekommer även begreppet konstnärspolitik. Det handlar då
om den del av kulturpolitiken som rör professionella kulturskapares förutsättningar.
Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes 2011 för att skapa
ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Kronobergs län ingår sedan 2012.
Region Kronobergs fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås. Fördelningen ska även främja en god tillgång för länets invånare till de sju konst- och

kulturområden som förordningen omfattar. Förordningen i sin helhet finns som bilaga sist i
kulturplanen.
Kulturrådet är den myndighet som ansvarar för kultursamverkansmodellen på nationell nivå. Till
sin hjälp har Kulturrådet även ett samverkansråd bestående av ett flertal nationella myndigheter
som läser och bedömer regionernas kulturplaner utifrån sina olika sakområden.
En intressent är en person, organisation eller funktion som påverkas av en utmaning eller insats
och som kan eller vill påverka utvecklingen. Den regionala kulturplanens huvudsakliga intressenter
är kommunerna i Kronobergs län, det professionella kulturlivet, det civila samhället, regionerna
inom Regionsamverkan Sydsverige, aktörer på nationell och internationell nivå, universitet och
högskolor samt invånare och besökare.
Det professionella kulturlivet utgör viktiga intressenter för den regionala kulturplanen. Begreppet
omfattar såväl enskilda professionella kulturskapare som kulturorganisationer på lokal och
regional nivå. Det kan handla om kulturorganisationer med regional eller kommunal
basfinansiering eller aktörer inom det fria kulturlivet.
Det civila samhället är en viktig intressent för den regionala kulturplanen. Det civila samhället kan
definieras som en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet och där
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. På
kulturområdet kan det till exempel handla om konst- och kulturföreningar, arrangörsföreningar,
studieförbund, hembygdsföreningar eller olika typer av intresseorganisationer.
Interregional samverkan innebär att flera olika regioner samverkar för att lösa gemensamma
samhällsutmaningar. Ett exempel på interregional samverkan är Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i Sverige;
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna samarbetar inom
områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. Målet är att skapa en
hållbar utveckling i Sydsverige, till förmån för hela landet och med utgångspunkt i invånarnas
bästa.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på
tre ben; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Konst och kultur bidrar i olika utsträckning
till alla tre delar av hållbar utveckling.

Svar på motion – Inför en
regional lovpott för kulturoch idrottsaktiviteter för
barn och unga under skollov
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Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1895
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-01-22

Kulturnämnden

Svar på motion – Inför en regional lovpott för kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Henrietta Serrate (S), Lovisa Alm (S) och Magnus Carlberg (S) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska
pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga
under sportlov, påsklov och höstlov. Syftet är att säkerställa en aktiv och
meningsfull fritid för barn och unga oavsett uppväxtvillkor.
Motionen behandlar i huvudsak frågor som rör det kommunala ansvaret såsom
exempelvis stöd till det lokala föreningslivet. Kommunerna är också viktiga som
samordnande aktör för att säkerställa att information kring enskilda föreningars
aktiviteter når barn och unga. En satsning i enlighet med motionen behöver ske på
rätt nivå. Region Kronoberg finansierar i hög utsträckning verksamhet med barn
och unga som prioriterad målgrupp genom driftsanslag till regionala
kulturorganisationer. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat omfattande
strategier men också olika former av tjänster till kommunerna för att möjliggöra
kultur för barn och unga i hela länet. Förutsättningarna på lokal nivå i form av
ekonomi och andra resurser påverkar dock möjligheterna för det regionalt
finansierade kulturutbudet att nå barn och unga i hela länet. Med hänsyn till det
redan finansierade regionala utbudet, det kommunala ansvaret för frågorna samt
kulturnämndens ekonomiska ramar är det i dagsläget inte motiverat att genomföra
verksamhet i enlighet med motionen.
Svar på motion
Region Kronobergs kulturnämnd finansierar redan idag en del insatser i linje med
motionen. Det regionala ansvaret innebär att tillhandahålla en regional kulturell
infrastruktur genom bland annat driftsanslag till kulturorganisationer.
Verksamheter med regionala driftsanslag genomför exempelvis kostnadsfria
aktiviteter för barn och unga. 2019 påbörjades dessutom ett samarbete mellan
regionen och samtliga kommuner i länet för att regionalisera Scensommar.
Satsningen innebär avgiftsfria familjeföreställningar i hela länet under sommarlovet
och fortsätter under 2020. Inga särskilda satsningar görs för målgruppen under
övriga skollov.
Under de senaste åren har staten gjort satsningar på lovaktiviteter för barn och
unga. Satsningen har riktats till kommuner och samtliga kommuner i länet har tagit
del av medlen. År 2018 innebar satsningen utbetalningar omfattande 6,7 miljoner
kronor till lovaktiviteter i Kronoberg. Kommunerna har i samverkan med
föreningslivet möjliggjort avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i enlighet med
motionen. Denna statliga satsning avslutas dock nu.
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Möjligheterna för de barn och unga att ta del av kultur och skapa kultur själva är i
hög utsträckning beroende av ett komplext samspel mellan dels olika nivåer
(nationell, regional och kommunal) och dels olika politikområden (kultur och
fritid, utbildning, samhälls- och trafikplanering och trafik). Den kommunala nivån
är central för barn och ungas möjligheter att ta del av, och själva utöva, kultur. Det
är kommunerna som ansvarar för att barn och unga får möta kultur och estetiska
uttrycksformer såväl i skolan som på fritiden. Kommunerna ansvarar också för
kultur- och musikskola, bibliotek, fritidsgårdar och andra lokala mötesplatser för
både kultur- och fritidsaktiviteter samt olika ekonomiska stödsystem på lokal nivå,
inte minst till det civila samhället. Tillsammans utgör detta viktiga delar i
infrastrukturen för barn och ungas kultur och fritid.
Motionen behandlar i huvudsak frågor som rör det kommunala ansvaret såsom
exempelvis stöd till det lokala föreningslivet. Kommunerna är också viktiga som
samordnande aktör för att säkerställa att information kring enskilda föreningars
aktiviteter når barn och unga. En satsning i enlighet med motionen behöver ske på
rätt nivå. Region Kronoberg finansierar i hög utsträckning verksamhet med barn
och unga som prioriterad målgrupp genom driftsanslag till regionala
kulturorganisationer. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat omfattande
strategier men också olika former av tjänster till kommunerna för att möjliggöra
kultur för barn och unga i hela länet. Förutsättningarna på lokal nivå i form av
ekonomi och andra resurser påverkar dock möjligheterna för det regionalt
finansierade kulturutbudet att nå barn och unga i hela länet. Med hänsyn till det
redan finansierade regionala utbudet, det kommunala ansvaret för frågorna samt
kulturnämndens ekonomiska ramar är det i dagsläget inte motiverat att genomföra
verksamhet i enlighet med motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Motionens förslag innebär att tillsätta en ny pott för lovaktiviteter. Detta saknar
idag finansiering och behöver antingen finansieras genom utökning av ram eller
omfördelning inom ram.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt, avdelningen
för regional utveckling i samråd med ledningsgruppen för regional utveckling samt
enheten för folkhälsa och social utveckling.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och
Sida 2 av 3

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1895
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-01-22

idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov
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Inför en regional lovpott för kultur- och
idrottsaktiviter för barn och unga under skollov
För oss socialdemokrater är det självklart att alla barn och unga ska ha goda möjligheter till
en aktiv och meningsfull fritid. Det är en viktig del i att fler barn och unga ska orka och klara
skolan, våga testa nya vägar, våga utvecklas och våga drömma. Det är också en viktig del i att
stärka folkhälsan och skapa ett jämlikt samhälle.
Förutsättningarna till en aktiv och meningsfull fritid ser väldigt olika ut från barn till barn.
Särskilt blir detta tydligt under loven. Vissa är på fritidshem eller ensamma hemma på
gården. Få åker till Kanarieöarna med familjen. Vi vill stärka alla barns rätt till en meningsfull
fritid och föreslår därför att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska
pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga i
Kronoberg under sportlov, påsklov och höstlov. Syftet med lovpotten ska vara att fler barn i
Kronoberg får möjlighet att hitta på något roligt under loven. Genom att rikta sig till
föreningslivet i Kronoberg stärker det också det lokala.
Lovpotten skulle exempelvis kunna användas till att anordna en ”prova på-dag” hos kultureller idrottsföreningen eller för att göra inträde till museum eller andra aktiviteter avgiftsfria.
Riktlinjer och summa för lovpotten bör utformas och beslutas av kulturnämnden och
folkhälsoberedningen. Långt ifrån alla barn har föräldrar som kan ta ledigt från arbetet,
särskilt under sportlov, påsklov och höstlov. Därför är det viktigt att riktlinjerna tar hänsyn
till detta och att aktiviteter som anordnas med lovpotten ska kunna besökas med exempelvis
fritidshemsgrupper.
Genom att stärka alla barn och ungas uppväxtvillkor skapar vi ett jämlikare samhälle. Det
stärker inte bara enskilda individer utan också de framtida förutsättningarna för Region
Kronoberg.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska pengar för
att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under
sportlov, påsklov och höstlov.

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Magnus Carlberg (S)
2:e vice ordförande i folkhälsoberedningen

Lovisa Alm (S)
2:e vice ordförande i kulturnämnden

Kronoberg och Blekinge
utvecklar medborgarscenen
(år 3)
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Kulturnämnden

Kronoberg och Blekinge utvecklar medborgarscenen (år
3)
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar max 175 000 kronor till år 3 i utvecklingsprojektet
Kronoberg och Blekinge utvecklar medborgarscenen. Medel anslås från
kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Sedan den första regionala kulturplanen så har Region Kronobergs
utvecklingsprojekt med konceptet ”Kronoberg utvecklar” varit viktiga verktyg för
att flytta fram positionerna inom ett flertal konst- och kulturområden.
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–
2020 driver Region Kronoberg, i samverkan med Region Blekinge och Växjö
kommun, utvecklingsprojektet Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen. Projektet genomförs av Regionteatern Blekinge Kronoberg och
har pågått under två år med medfinansiering från Region Kronoberg, Region
Blekinge, Växjö kommun och Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje och sista år. Medfinansieringen
från Region Kronoberg omfattar 175 000 kronor.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen (år 3)
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Kulturnämnden

Kronoberg och Blekinge utvecklar medborgarscenen (år
3)
Bakgrund
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–
2020 driver Region Kronoberg, i samverkan med Region Blekinge och Växjö
kommun, utvecklingsprojektet Kronoberg och Blekinge utvecklar
medborgarscenen. Projektet genomförs av Regionteatern Blekinge Kronoberg och
har pågått under två år med medfinansiering från Region Kronoberg, Region
Blekinge, Växjö kommun och Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje och sista år. Medfinansieringen
från Region Kronoberg omfattar 175 000 kronor.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Ärendet har även beretts
i dialog med samverkande parter: Region Blekinge, Växjö kommun och
Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Ärendebeskrivning
Konceptet ”Kronoberg utvecklar”

Sedan den första regionala kulturplanen så har Region Kronobergs
utvecklingsprojekt med konceptet ”Kronoberg utvecklar” varit viktiga verktyg för
att flytta fram positionerna inom ett flertal konst- och kulturområden. Sammanlagt
har sju strukturförändrande utvecklingsprojekt genomförts sedan 2012 inom ett
flertal områden: kulturarv, det fria ordet, professionell dans, bild- och form,
muntligt berättande och, som i detta fall, breddat deltagande genom dokumentär
scenkonst. Insatserna har haft nationell medfinansiering via de utvecklingsmedel
som Kulturrådet förfogar över inom ramarna för kultursamverkansmodellen. För
Region Kronoberg som har begränsade personella resurser och en relativt liten
andel fria utvecklingsmedel på kulturområdet så har det varit avgörande att bedriva
strategiskt utvecklingsarbete i nära samverkan med andra och växla upp
finansieringen med nationella utvecklingsmedel.
Några saker som karaktäriserar konceptet ”Kronoberg utvecklar” är att det finns
en gemensam avsikt hos berörda intressenter att utveckla ett område. Det kan till
exempel handla om att mål i den regionala kulturplanen sammanfaller med
utveckling av en ny verksamhetsinriktning i en kulturorganisation.
Karaktäriserande för den här typen av projekt är också att dialog och samverkan
med Kulturrådet inleds tidigt i utvecklingsprocessen då det finns möjlighet att testa
olika former för en utvecklingsinsats. Samverkande parter, inklusive Kulturrådet,
får goda möjligheter att följa hela processen och se hur utvecklingsarbetet faller ut.
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I ett par fall har framgångsrika utvecklingsprojekt inom ”Kronoberg utvecklar”
även resulterat i att insatser som bedrivits i projektform med stöd från Kulturrådet
övergått i permanent finansiering genom utökat statsbidrag inom ramarna för
kultursamverkansmodellen. Två exempel på det är det förstärkta grunduppdraget
kring professionell dans hos Regionteatern Blekinge Kronoberg samt etablering av
en ny funktion med regional samordning och utveckling av bild- och
formområdet: Bild och form Kronoberg.
Konceptet vidareutvecklas även vidare inom Regionsamverkan Sydsverige där två
interregionala utvecklingsprojekt genomförs med omfattande medfinansiering från
Kulturrådet. Arbetet syftar även till att utöka det regionala mandatet för
utvecklingsmedel inom kultursamverkansmodellen eftersom Regionsamverkan
Sydsverige ansöker om en utvecklingspott som sedan fördelas ut av regionerna till
specifika insatser inom olika områden.
Utvecklingsprojektet Kronoberg och Blekinge utvecklar medborgarscenen

För att utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet och ökat deltagande i
kulturlivet utvecklar Regionteatern Blekinge Kronoberg konstformen dokumentär
scenkonst och konceptet medborgarscen och medborgarteater i Sverige.
Internationellt används begrepp som Bürgerbühne eller Citizens Stage.
Projektet tar sin utgångpunkt i några av de utmaningar som beskrivs i de regionala
kulturplanerna för Blekinge och Kronoberg. Möjligheterna för invånarna i länen
att ta del av och utöva kultur varierar, vilket innebär att det regionala kulturutbudet
inte är angeläget för alla. För att hantera detta, spegla samhället och agera som
drivande utvecklingsaktörer behöver kulturorganisationer utveckla metoder och
rutiner i arbetet med deltagarkultur och andra kulturuttryck än man är van vid. Det
finns även behov av att använda och utveckla kulturområdets kompetenser och
arbetssätt bättre i integrationsarbete.
Under projektets första och andra år har ett flertal olika arbetssätt och metoder
prövats och implementerats i organisationen. Invånare och lokalsamhälle har
involverats i den professionella skapandeprocessen av medborgarscenens
produktioner Hemma, Lust, Att se och Älskade Araby. Till produktionerna har
även offentliga samtal, workshops, medborgarperformances och olika
integrationsinsatser kopplats. Internationella erfarenhetsutbyten har genomförts
och samverkan med Linnéuniversitetet har inletts. En effekt av utvecklingsarbetets
första och andra år är att Regionteatern Blekinge Kronoberg når en ny publik och
att scenkonsten används som katalysator för möten och samtal mellan olika
grupper av människor.
År 3 i projektet löper under perioden 2020-03-01 – 2021-02-28. Under perioden
fortsätter arbetet med konkreta medborgarproduktioner, metodutveckling och
implementering i ordinarie verksamhet. Även insatser som fokuserar på
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte med andra parter lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt genomförs. Följeforskning i samverkan med
Linnéuniversitetet fördjupas. Efter år 3 är avsikten att medborgarscenen är en del
av Regionteaterns ordinarie repertoar och profil och att teatern även utgör en
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nationell och internationell kompetensnod i frågor om medborgarteater,
dokumentär scenkonst och arbete med breddat deltagande inom kulturområdet.
Fortsatt projektutveckling sker under februari-mars 2020 och slutgiltig
projektansökan till Kulturrådet görs av Region Kronoberg online via Kulturrådets
webbplats i mars. Budgeten nedan är preliminär.
KOSTNADER

2020

Löner (inkl sociala avgifter)

TOTALT
2 223 818

2 223 818

Pensioner

126 068

126 068

Lokaler

150 000

150 000

Marknadsföring

142 400

142 400

Administration

92 400

92 400

225 000

225 000

370 000

370 000

3 329 686

3 329 686

Följeforskning LNU
Övrigt (material, rättigheter, turné,
övrigt)
Summa

FINANSIERING
Ej upparbetade medel från år 2

2020

TOTALT
75 000

75 000

Region Kronoberg

175 000

175 000

Region Blekinge

175 000

175 000

Växjö kommun

175 000

175 000

Kulturrådet
Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Övrigt (biljettintäkter)

525 000

525 000

2 066 446

2 066 446

138 240

138 240

Summa

3 329 686

3 329 686

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronobergs medfinansiering i projektet är som framgår av budgeten ovan
175 000 kronor för år 3. Medfinansiering av utvecklingsarbetet bedöms ligga i linje
med de utvecklingsinsatser som planeras under året för att genomföra Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018–2020.
Medel föreslås anslås ur 5102002, kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel för
kultur.
Motivering till förslag
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Kulturnämnden har beslutat om ett antal kriterier och grunder för prioritering för
strategiska utvecklingsmedel (KN §55/2018).1 Projektet bedöms ligga väl i linje
med samtliga formella krav och grunder för prioritering.
Insatserna bidrar till genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018–2020 och framförallt utvecklingsområdet:


Kultur i hela Kronoberg (med särskilt fokus på att utveckla nya metoder
för ökad tillgänglighet och ökat deltagande i kulturlivet).

Projektet har en nära koppling till de utmaningar och mål som beskrivs i de
regionala kulturplanerna för Blekinge och Kronoberg, främst vad gäller breddat
deltagande i kulturlivet och behov av att kulturorganisationer utvecklar metoder
för att möta nya samhällsutmaningar och vara angelägna för olika målgrupper.
Projektet har också koppling till det kulturpolitiska positionspapper som beslutats
av Regionsamverkan Sydsverige och där gemensam forskning för breddad
delaktighet i kulturlivet är en av de prioriterade insatserna. Regionteaterns
utvecklingsarbete kring medborgarscenen kan på sikt utgöra kompetensnod såväl
interregionalt som nationellt och internationellt.
Projektet bidrar även till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:





främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Ett bifall i ärendet innebär genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs
län 2028–2020 samt prioriteringen Kultur i hela Kronoberg enligt plan.
Ett avslag i ärendet innebär att strategiska utvecklingsmedel för andra insatser
frigörs men innebär samtidigt att ett av de prioriterade utvecklingsområdena i
kulturplanen inte genomförs enligt plan och att påbörjat utvecklingsarbete
avstannar.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar max 175 000 kronor till år 3 i utvecklingsprojektet
Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen. Medel anslås från
kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel, basdelenhet 5102002.

1

Information om kulturnämndens kriterier och grunder för prioritering finns på Region
Kronobergs webbplats: http://www.regionkronoberg.se/kultur-ochupplevelser/finansiering/#tab-23937
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Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till beslut
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Kulturnämnden

Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande (år 3)
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar max 200 000 kronor till år tre i utvecklingsprojektet
Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande. Medel anslås
från kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
och prioriteringen En internationell arena för muntligt berättande driver Region
Kronoberg projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande. Målet med arbetet är att Kronoberg ska bli en nationell och
internationell samarbetspart i frågor som rör det immateriella kulturarvet med
inriktning på det muntliga berättandet.
I november 2018 kom beskedet att Sagobygden tagits upp på Unescos register
över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga immateriella
kulturarv. Sagobygden blev därmed Sveriges första och världens tjugonde goda
exempel i registret. Under 2019 fortsatte arbetet med att etablera Berättarnätet
Kronoberg som en internationell aktör med spjutspetskompetens vad gäller
tryggandet av det immateriella kulturarvet med fokus på muntligt berättande.
Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje och sista år.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Kronoberg utvecklar en internationell arena
för muntligt berättande år 3
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Kulturnämnden

Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande (år 3)
Bakgrund
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
och prioriteringen ”En internationell arena för muntligt berättande” driver Region
Kronoberg projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande. Målet med arbetet är att Kronoberg ska bli en nationell och
internationell samarbetspart i frågor som rör det immateriella kulturarvet med
inriktning på det muntliga berättandet.
Projektet, som genomförs av Berättarnätet Kronoberg, har tidigare
medfinansierats av Region Kronoberg, Kulturrådet och sagobygds-kommunerna;
Ljungby, Älmhult och Alvesta. Ärendet gäller genomförandet av projektets tredje
och sista år. Medfinansieringen från Region Kronoberg omfattar 200 000 kronor.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Ärendet har även beretts
i dialog med Berättarnätet Kronoberg.
Ärendebeskrivning
Konceptet ”Kronoberg utvecklar”

Sedan den första regionala kulturplanen har Region Kronobergs utvecklingsprojekt
med konceptet ”Kronoberg utvecklar” varit viktiga verktyg för att flytta fram
positionerna inom ett flertal konst- och kulturområden. Sammanlagt har sju
strukturförändrande utvecklingsprojekt genomförts sedan 2012 inom ett flertal
områden: kulturarv, det fria ordet, professionell dans, bild- och form, dokumentär
scenkonst och som i detta fall, muntligt berättande. Insatserna har haft nationell
medfinansiering via de utvecklingsmedel som Kulturrådet förfogar över inom
ramarna för kultursamverkansmodellen. För Region Kronoberg, som har
begränsade personella resurser och en relativt liten andel fria utvecklingsmedel på
kulturområdet, har det varit avgörande att bedriva strategiskt utvecklingsarbete i
nära samverkan med andra och växla upp finansieringen med nationella
utvecklingsmedel.
Några saker som karaktäriserar konceptet ”Kronoberg utvecklar” är att det finns
en gemensam avsikt hos berörda intressenter att utveckla ett område. Det kan till
exempel handla om att mål i den regionala kulturplanen sammanfaller med
utveckling av en ny verksamhetsinriktning i en kulturorganisation.
Karaktäriserande för den här typen av projekt är också att dialog och samverkan
med Kulturrådet inleds tidigt i utvecklingsprocessen då det finns möjlighet att testa
olika former för en utvecklingsinsats. Samverkande parter, inklusive Kulturrådet,
får goda möjligheter att följa hela processen och se hur utvecklingsarbetet faller ut.
Sida 1 av 5

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 17RK1677
Handläggare: Lotta Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2020-02-05

I ett par fall har framgångsrika utvecklingsprojekt inom ”Kronoberg utvecklar”
även resulterat i att insatser som bedrivits i projektform med stöd från Kulturrådet
övergått i permanent finansiering genom utökat statsbidrag inom ramarna för
kultursamverkansmodellen.
Utvecklingsprojektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande.

I projektet ska Berättarnätet Kronoberg utveckla relationerna med internationella
organisationer och akademin, stärka muntligt berättande som konstform på
nationell nivå samt stärka muntligt berättande som profilfråga i regionen.
Resultat från år ett och två
I november 2018 kom beskedet att Sagobygden tagits upp på Unescos register
över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga immateriella
kulturarv. Sagobygden blev därmed Sveriges första och världens tjugonde goda
exempel i registret. Under 2019 fortsatte arbetet med att etablera Berättarnätet
Kronoberg som en internationell aktör med spjutspetskompetens vad gäller
tryggandet av det immateriella kulturarvet med fokus på muntligt berättande.
I samband med Berättarfestivalen 2019 arrangerades en internationell konferens
kring muntligt berättande i Sagobygden med deltagare från ett 20-tal nationaliteter.
I samband med berättarfestivalen har kompetensutveckling för professionella
kulturskapare erbjudits. Ett flertal internationella utbyten har skett med länder som
bland annat Förenade Arabemiraten, Lettland, Belgien, Frankrike, Estland,
Colombia och Finland. Under andra året bjöds internationella kulturskapare in till
Kronoberg från bland annat Storbritannien, Grönland, Kenya och USA.
Vidare fördjupades samarbetet med akademin kring den konstnärliga förnyelsen på
området och interregionala samarbeten inom Sydsverige initierades.
Regeringskansliet uppmärksammade Kronobergs arbete med muntligt berättande
på ett seminarium kring immateriellt kulturarv i Stockholm den 4 april. I december
2019 valdes verksamhetschefen till ordförande för ICH NGO Forum (ett organ
för alla världens ca 200 ackrediterade NGO, icke statliga kulturorganisationer, till
konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet.) Ljungby kommun
har under projektperioden etablerat muntligt berättande på kulturskolan, vilket
ytterligare bidrar till att göra muntligt berättande till profilfråga i regionen.
Insatser under år tre
Under år tre av projektet kommer Berättarnätet Kronoberg att arbeta vidare med
att tillämpa Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det
sker bland annat genom att sprida erfarenheter, metoder och verka på en lokal,
regional, nationell och internationell arena.
Ett internationellt erfarenhetsutbyte med Kenya är i planeringsfasen. Syftet på
längre sikt är att starta utbildningsinsatser i Berättarnätets metoder för tryggandet
av det immateriella kulturarvet muntligt berättande.
Under 2020 startar ett arbete med projektutveckling tillsammans med länderna
Irland, Italien, Slovakien, Lettland, Spanien och Belgien. Målet är att använda
berättandet i vuxenutbildningar i nämnda länder.
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Berättarnätet arbetar med att lägga grunden till ett nordisk-baltisk nätverk för
berättande och som en del i det arbetet kommer besök göras Lettland, Litauen och
Norge under projektperioden.
Utöver detta kommer Berättarsättet Kronoberg att på hemmaplan arrangera
internationella berättarveckan. En internationellt erkänd berättare bjuds in till länet
för att göra skolbesök, föreläsa och ge föreställningar för allmänheten. I samband
med Ljungby berättarfestival erbjuds ett internationellt seminarium om hur
berättande och det immateriella kulturarvet kan berika vården. Deltagare kommer
bjudas in från Norden och Baltikum.
Andra planerade insatser är; berättarläger för ungdomar, delta i forskardagar i
samverkan med Linnéuniversitetet (LNU) och ansvara för kursen om Muntligt
berättande vid LNU.
Slutgiltig projektansökan till Kulturrådet görs av Region Kronoberg online via
Kulturrådets webbplats i mars. Budgeten nedan är preliminär.
Budget
KOSTNADER

2019

TOTALT

Löner (inkl sociala avgifter)

700 000 kr

700 000 kr

Personer med F-skattsedel

50 000 kr

50 000 kr

Lokaler

25 000 kr

25 000 kr

Marknadsföring

50 000 kr

50 000 kr

Administration

25 000 kr

25 000 kr

150 000 kr

150 000 kr

1 000 000 kr

1 000 000 kr

Övrigt (resor och material)
Summa

FINANSIERING

2019

TOTALT

Region Kronoberg

200 000 kr

200 000 kr

Ljungby kommun

100 000 kr

100 000 kr

Alvesta kommun

50 000 kr

50 000 kr

Älmhults kommun

50 000 kr

50 000 kr

Kulturrådet

500 000 kr

500 000 kr

Egen insats Berättarnätet

100 000 kr

100 000 kr

Övrigt
Summa
1 000 000 kr
1 000 000 kr
Region Kronobergs del av den totala projektbudgeten uppgår till 20%.
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Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronobergs medfinansiering i projektet är som framgår av budgeten ovan
200 000 kronor för år 3. Medfinansiering av utvecklingsarbetet bedöms ligga i linje
med de utvecklingsinsatser som planeras under året för att genomföra Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018–2020.
Medel föreslås anslås ur 5102002, kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel för
kultur.
Motivering till förslag
Kulturnämnden har beslutat om ett antal kriterier och grunder för prioritering för
strategiska utvecklingsmedel. Projektet bedöms ligga väl i linje med dem.
Insatserna bidrar till genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018–2020 och framförallt utvecklingsområdet:
 en internationell arena för muntligt berättand
samt det regionala kulturpolitiska målet:
 Kronoberg ska vara en internationell arena för muntligt berättande.
Projektet bidrar även till att uppfylla följande nationella mål:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Ett bifall i ärendet innebär genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs
län samt prioriteringen En internationell arena för muntligt berättande.
Ett avslag i ärendet innebär att ett av de prioriterade utvecklingsområdena i
kulturplanen inte genomförs enligt plan. Det innebär även att det internationella
arbetet med bland annat Unesco avstannar.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar max 200 000 kronor till år 3 i utvecklingsprojektet
Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande.
Medel anslås från kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel, basdelenhet
5102002.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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