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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att utse Ros-Marie Jönsson Neckö att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker genom digital signering senast 17 december.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde lämnar regionala
utvecklingsdirektören en aktuell lägesrapport.

4

Kulturpolitiska åtgärder med anledning
av Corona (20RGK669)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket
med anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes
delegationsbeslut 2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder
som är styrande för förvaltningens omställningsarbete och pekar ut
riktningen för hanteringen av Coronapandemin:


Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
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Region Kronoberg som huvudman
Omställning av regionala driftsanslag och strategiska
utvecklingsmedel
Bedriva nationellt påverkansarbete
Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i
Kronobergs län
Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa
näringarna
Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida
verksamhet

Genomförandet av åtgärdspaketet återrapporteras muntligt i samband
med kulturnämndens sammanträde. Utöver detta biläggs ett brev från
regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson till delägda bolag på
kulturområdet med anledning av lokala allmänna råd i Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
 Brev med anledning av lokala allmänna råd i Kronoberg
 Begäran av lägesbild kultur_2020-12-03
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Kunskapsfördjupning barn och unga
(19RGK739)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har i samband med budget 2020
gett kulturnämnden i uppdrag att ”utreda hur vi på ett bättre sätt kan nå
alla barn och unga i länet med kulturverksamhet”. Uppdraget har
genomförts av kulturstaben i samverkan med analysenheten vid
avdelningen för regional utveckling i form av en kunskapsfördjupning
inom ramarna för revideringen av den regionala kulturplanen.
Uppdraget återkopplas till kulturnämnden i form av en
kunskapsfördjupning som innehåller ett uppdaterat kunskapsläge vad
gäller regionala och kommunala förutsättningar för arbete med barns och
ungas rätt till kultur i Kronobergs län, omvärldsanalys samt beskrivning
av kritiska faktorer. Utöver detta identifieras några strategiska
utvecklingsområden och tre olika handlingsalternativ för kommande
arbete föreslås.

Kallelse

Som mycket annat under året har genomförandet av uppdraget påverkats
av coronapandemin. Bedömningen är att kunskapsfördjupningens
övergripande syfte ändå har kunnat uppfyllas, det vill säga att utgöra ett
beslutsunderlag för kulturpolitiska prioriteringar i nästa regionala
kulturplan samt att fungera som diskussionsunderlag inför strategiska
samverkansinsatser, dels mellan Region Kronoberg och länets
kommuner och dels mellan berörda politikområden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kunskapsfördjupning barn och unga
 Kunskapsfördjupning barn och unga
 Barn och ungas kulturutövande i Kronobergs län 2018
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Månadssammandrag 2020
kulturnämnden (20RGK72)
Sammanfattning

Ärendet kompletteras med underlag till kulturnämndens sammanträde.
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Internkontrollplan för kulturnämnden
2021 (20RGK1761)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden fastställer internkontrollplan 2021 för
kulturnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola
ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar.
IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen,
och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det
interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredställande utifrån
fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IKplanen.
Risken för att IT verktyg och digitala plattformar inte är utformade för
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att passa verksamhetens behov bedöms vara ett av de mest
verksamhetskritiska områdena under 2021. Utvecklingen ligger idag inte i
linje med verksamhetens behov och förbättringsarbetet har därför
mycket hög prioritet även under kommande år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Internkontrollplan KN 2021
 Internkontrollplan för Kulturnämnden 2021
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Fördelningsprinciper för statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
(20RGK1798)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner fördelningsprinciper för statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021.
Kulturnämnden ger sina utsedda representanter i Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskottmandat att, i samråd med övriga regioner,
besluta om fördelning av eventuella utökade statsbidrag för interregional
samverkan.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för fördelning och
uppföljning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
den statliga förordningen 2010:2012. Av reglemente och arbetsordning
för kulturnämnden framgår att statsbidrag till regional kulturverksamhet
ska fördelas i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Regionstyrelsens
beslut om anvisningar för kulturnämndens fördelning av statsbidrag (RS
§234/2019) gäller för mandatperioden.
Kulturrådets årliga beslut om statsbidrag till respektive region fattas
årligen i slutet av januari för innevarande år och meddelas regionerna
omgående. Kulturrådets beslut bereds av det så kallade samverkansrådet
för kultursamverkansmodellen och grundar sig på aktuell regional
kulturplan och respektive regions framställan till Kulturrådet.
Region Kronoberg betalar ut statsbidraget till berörda verksamheter
kvartalsvis, i samband med att det regionala driftsanslaget utbetalas. Det
innebär att den första utbetalningen genomförs innan Kulturrådets
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beslut. Utbetalningen av statsbidrag beräknas därför i enlighet med ett
antal fördelningsprinciper som kulturnämnden beslutar om i förhand
inför kommande år. Beroende på utfallet av Kulturrådets beslut kan
sedan justeringar av resterande utbetalningar av statsbidrag till regional
kulturverksamhet bli aktuella.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
 Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet Svensk författningssamling
2010_2010_2012 t.o.m. SFS 2019_1082 - Riksdagen
 §234 RS Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet
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Överenskommelse Scensommar
Kronoberg 2021 (20RGK1817)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner förslag till överenskommelse mellan Växjö
kommun och Region Kronoberg.
Kulturnämnden anslår 500 000 kr till Växjö kommun från
utvecklingsmedel för kultur på okonventionella arenor.
Sammanfattning

Under 2019 och 2020 har ett utvecklingsarbete kring regionalisering av
Scensommar i samarbete med länets kommuner genomförts. Insatserna
har fallit väl ut och kulturansvariga förtroendevalda i kommunerna har
på kommunalt forum kultur uttryckt önskemål om att fortsätta
satsningen. För att fortsätta utveckla samarbetet föreslås en ny
överenskommelse med Växjö kommun kring genomförande av
Scensommar Kronoberg 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2021
 Förslag till Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2021
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10 Kultur i vården (18RGK256)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning

I samband med budget 2018 avsatte regionfullmäktige 1 000 000 kronor
årligen till en satsning på kultur i vården 2018 - 2020. Uppdraget lades på
kulturnämnden som hösten 2017 genomförde förstudien Kulturens
läkande kraft i Kronoberg (§3 KN 2018). Förstudien förordade ett
strategiskt samarbete mellan kulturområdet och hälso- och sjukvården.
Målsättningen i det fortsatta utvecklingsarbetet blev att utforma en
hållbar modell för att ta emot kultur i vården i Region Kronoberg och att
kultur integreras som ett verktyg i vårdandet.
2019 tillsattes två uppdragsledare på vardera 25 procent för att leda
utvecklingsarbetet, som organiserades under avdelningen FoUU
(Forskning, utveckling och utbildning). En referensgrupp med
representanter från olika delar av Region Kronobergs
sjukvårdsorganisation och avdelning för regional utveckling bildades och
har under processen aktivt bidragit med kunskap in i arbetet. Parallellt
med framtagande av en handlingsplan och internt förankringsarbete har
interna och externa pilotprojekt genomförts. Samverkan kring insatser
inom området kultur i vården har även skett med Region Kronobergs
kulturorganisationer med regionala uppdrag. Arbetet med framtagandet
av planen samt genomförande av pilotprojekten har på olika vis
begränsats med anledning av covid-19 pandemin.
Uppdraget från regionfullmäktige om Kultur i vården är nu avslutat.
Förslag finns gällande en fortsättning inom hälso- och sjukvården, dvs
att hälso- och sjukvården ska ansvara för kultur i vården på samma sätt
som för övrig vård. Regionala kulturorganisationer som medverkat i
utvecklingsarbetet finns fortsatt tillgängliga som en resurs för hälso- och
sjukvården. Vid behov av projektmedel för specifika insatser framöver,
finns möjlighet till finansiering inom ramen för kulturnämndens
strategiska utvecklingsmedel.
Hållbara och långsiktiga möjligheter och förutsättningar för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg att arbeta vidare med kultur som verktyg
och metod har formulerats i handlingsplanen: Mening, motivation och
livskraft – plan för kultur i vården.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kultur i vården
 Mening, motivation och livskraft - en plan för kultur i vården
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11 Fördelning av ramanslag till
studieförbunden 2021 (20RGK1403)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fördela ramanslag till studieförbunden 2021 i
enlighet med bifogat förslag.
Sammanfattning

I samband med kulturnämndens årliga fördelning av rambudget beslutas
det totala ramanslaget till studieförbunden inför kommande år.
Fördelningen till respektive studieförbund verkställs därefter av
förvaltningen i enlighet med det regionala bidragssystemet för
studieförbunden.
Med anledning av coronapandemin har kulturnämnden inför 2021
beslutat att göra några undantag från det regionala bidragssystemet för
studieförbunden:
1. att undanta år 2020 som beräkningsgrund vid fördelningen till
studieförbunden 2021 och istället utgå från ett genomsnitt av 2017, 2018
och 2019 (KN §34/2020),
2. att inför 2021 göra ett undantag från den del av studieförbundens
bidragssystem som rör valbart tema och att under 2021 revidera denna
del i bidragssystemet i samråd med länets studieförbund (KN §52/2020).
I samband med verkställande av kulturnämndens beslut
uppmärksammades en formulering som gör fördelningen administrativt
komplex. Istället för att fördela om det så kallade tematiska
utvecklingsbidraget på 10% till den del i bidragssystemet som benämns
verksamhetsbidrag, så föreslås att fördelningen baseras på följande
princip. Till grund för fördelningen ligger ett genomsnitt av varje enskilt
studieförbunds andel av totalanslaget för åren 2017, 2018 och 2019
(exklusive det tematiska utvecklingsbidraget som varit ett erbjudande till
respektive studieförbund). Detta genomsnitt används sedan som
beräkningsgrund för fördelning av det totala ramanslaget till
studieförbunden 2021 (se bifogat förslag).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelning av ramanslag till studieförbunden 2021
 Utbetalningsplan anslag 2021_201125
 Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län_fastställt av KN
2017-04-20
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12 Kurs och konferens 2020 (politik)
(20RGK74)
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Filmpolitiskt toppmöte 2021 – tillbaka till filmpolitiken
2020-01-29

13 Återkoppling från externa uppdrag,
möten och konferenser
Förslag till beslut

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
Ägarsamråd Kulturparken Småland, 13 november
Samtal om film inom Regionsamverkan Sydsverige, 13 november
Digital kunskapsdag om utveckling av kulturella och kreativa
näringar, 18 november
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 27 november
Verksamhetssamtal Musik i Syd, 27 november
Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag eller
regionala kulturorganisationer
Ägarsamråd Kulturparken Småland, 13 november
Samtal om film inom Regionsamverkan Sydsverige, 13 november
Digital kunskapsdag om utveckling av kulturella och kreativa
näringar, 18 november
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 27 november
Verksamhetssamtal Musik i Syd, 27 november
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14 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar delegeringsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 20RGK30-3

Konstinköp av konsthanterare 3/20 november

15 Övriga ärenden

Kulturpolitiska åtgärder med
anledning av Corona

4
20RGK669

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-11-17

Kulturnämnden

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med
anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut
2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder som är styrande för
förvaltningens omställningsarbete och pekar ut riktningen för hanteringen av
Coronapandemin:
1.
2.
3.
4.
5.

Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
Region Kronoberg som huvudman
Omställning av regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel
Bedriva nationellt påverkansarbete
Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i Kronobergs
län
6. Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
7. Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna
8. Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida verksamhet
Genomförandet av åtgärdspaketet återrapporteras muntligt i samband med
kulturnämndens sammanträde. Utöver detta biläggs ett brev från regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson till delägda bolag på kulturområdet med anledning
av lokala allmänna råd i Kronoberg.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Brev med anledning av lokala och skärpta allmänna råd i
Kronoberg.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Johansson Emelie KUL kulturstab
Diariet
VB: Med anledning av lokala allmänna råd i Kronoberg
den 10 november 2020 08:16:07
Brev till Region Kronobergs delägda kulturbolag med anledning av lokala allmänna råd.pdf
image001.png

20RGK669
Med vänlig hälsning
Emelie Johansson
Regional utvecklingssamordnare kultur | Regional utveckling
0470- 58 30 58
emelie.c.johansson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se
www.kulturplankronoberg.se

Från: Johansson Emelie KUL kulturstab
Skickat: den 10 november 2020 08:15
Till: 'maria.svensson-lundin@markaryd.se' <maria.svensson-lundin@markaryd.se>; 'Lennart
Johansson' <Lennart.Johansson@kulturparkensmaland.se>; Johnsson Eva FRK
förtroendemannaorg <eva.e.johnsson@kronoberg.se>; 'Rydén, Susanne'
<Susanne.Ryden@musikisyd.se>; Gustafsson, Magnus <Magnus.Gustafsson@musikisyd.se>;
'Lars Rejdnell' <lars.rejdnell@gmail.com>; 'Åsa Edgren' <asa.Edgren@regionteatern.se>
Kopia: Johansson Mikael FRK förtroendemannaorg <mikael.johansson@kronoberg.se>; Sjöberg
Pernilla FRK förtroendemannaorg <pernilla.sjoberg@kronoberg.se>
Ämne: Med anledning av lokala allmänna råd i Kronoberg

Till Region Kronobergs delägda kulturbolag
Bifogat finner ni ett brev från Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson med anledning av
lokala allmänna råd i Kronoberg.
Med vänlig hälsning
Emelie Johansson
Regional utvecklingssamordnare kultur | Regional utveckling
0470- 58 30 58
emelie.c.johansson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se
www.kulturplankronoberg.se

2020-11-10
Brev

Till Region Kronobergs bolag på
kulturområdet med anledning av lokala
allmänna råd
Den 5 november beslutade Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs
smittskyddsläkare att införa lokala allmänna råd i Kronobergs län. Beslutet gäller
till och med den 26 november 2020, men kan förlängas. Region Kronoberg som
verksamhet, arbetsgivare och huvudman behöver nu skapa ännu bättre
förutsättningar för att våra invånare och medarbetare ska kunna följa de skärpta
allmänna råden.
De lokala allmänna rådens betydelse för kulturområdet

De lokala allmänna råden innebär en komplex och motsägelsefull situation för
våra bolag på kulturområdet, Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Å ena sidan bedriver ni en publik verksamhet
och ska på vårt uppdrag leverera professionell konst och kultur av hög kvalitet till
Kronobergs invånare och besökare. Å andra sidan ska ni nu, i enlighet med de
skärpta lokala råden, vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa dem. Det
innebär bland annat att individer rekommenderas att faktiskt avstå från att vistas i
inomhusmiljöer, delta i konserter och föreställningar, gå på museum eller umgås
med andra personer än de som man bor tillsammans med.
En gemensam ansträngning för att minska smittspridningen

Region Kronoberg vill be Kulturparken Småland, Musik i Syd och Regionteatern
Blekinge Kronoberg att verka för att var och en ska kunna följa de allmänna
råden. Utvecklingen i vårt län är mycket oroande och vi måste med gemensamma
krafter bromsa smittspridningen. Det är respektive bolags styrelse som beslutar
om hur verksamheten ska bedrivas, men rekommendationen från Region
Kronoberg som huvudman är att avvakta med såväl publik som pedagogisk
verksamhet inomhus under den tid som lokala allmänna råd gäller i Kronobergs
län. Rekommendationen avser inte verksamhet för barn och unga födda 2005 eller
senare så länge den kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Invånarnas rätt till konst och kultur av hög kvalitet

Rätten till konst och kultur är en demokratifråga och det är fortsatt mycket
angeläget att erbjuda länets invånare kultur av hög konstnärlig kvalitet. Under
dessa kommande veckor vill vi dock uppmana er att genomföra detta genom de
digitala lösningar som ni utvecklat såväl före som under pandemin.
Digitaliseringen har redan möjliggjort betydelsefulla kulturupplevelser till
invånarna även om de aldrig kan ersätta en fysisk upplevelse.
Kultur för barn och unga födda 2005 eller senare

Barn och ungas rätt till kultur är av särskilt hög vikt. Som ni känner till är skolor
fortsatt öppna och idrottsträning för barn och unga födda 2005 eller senare
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bedöms fortsatt kunna genomföras. På samma sätt är kultur för barn och unga
fortsatt angeläget att säkerställa så länge det kan ske på ett smittsäkert sätt och i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
En exceptionell tid

Vi befinner oss i en exceptionell tid där vi tillsammans gör särskilda kraftsamlingar
för att minska smittspridningen. Det kommer att komma en tid då pandemin
ligger bakom oss. En tid där digitala kulturupplevelser blandas med fysiska och vi
återigen kan njuta av kultur som både utmanar oss och ger oss förströelse.

Med vänlig hälsning

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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Lägesbild Covid-19

SAMLAD LÄGESBILD COVID-19 - KULTUR
Syftet är att skapa en länsgemensam lägesbild för att inrikta och samordna
verksamheten med målet att säkerställa samhällsviktig verksamhet och skydd av
sårbara grupper.
Aktör: Region Kronobergs kulturstab (avdelningen för regional utveckling,
enheten för hållbar tillväxt)
Datum: 2020-12-03 (observera att text från tidigare lägesrapporter ligger kvar,
vilket innebär att den informationen kan vara daterad. All ny information har
gulmarkerats enligt länsstyrelsens instruktion nedan)
Uppdateringar skall vara gulmarkerade.
KORT OM REGION KRONOBERGS ANSVAR OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
Coronapandemin är en global folkhälsokris och en välfärdskris men också en
allvarlig kris för både kultur och idrott. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar
för att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kultur- och
idrottsområdet på regional nivå samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen.
Sedan 2012 ingår Kronobergs län i den nationella kultursamverkansmodellen och
Region Kronobergs kulturnämnd fördelar årligen statsbidrag till regional
kulturverksamhet i enlighet med förordning 2010:2012.
Region Kronoberg har en förvaltningsmodell på kulturområdet där den regionala
kulturverksamheten framförallt ligger utanför förvaltningen, med undantag för en
mindre kulturstab som arbetar strategiskt. I förvaltningen ingår även en regional
utvecklande funktion på bild- och formområdet samt en funktion för intern
konsthantering och offentlig gestaltning i Region Kronobergs lokaler. I övrigt
genomförs den regionala kulturplanen av ett flertal externa kulturorganisationer;
framförallt större kulturinstitutioner som drivs i bolagsform av Region
Kronoberg i samverkan med andra, till exempel regioner och kommuner, men
även ett stort antal organisationer inom det civila samhället.
KONSEKVENSER AV COVID-19
(Vilka konsekvenser ser ni inom ert ansvarsområde och vilka ser ni som möjliga
konsekvenser?)
KONSTATERADE KONSEKVENSER

I dagsläget kan främst tre konstaterade konsekvenser lyftas vad gäller kultur- och
idrottsområdet i Kronobergs län: stora intäktsbortfall, geografisk obalans i

fördelning av nationella krisstöd och hög arbetslöshet inom kultursektorn.
Postadress
351 86 VÄXJÖ

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
isfstod.kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Intäktsbortfall

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har fått
stora konsekvenser för kultur- och evenemangssektorn. Det har framförallt
begränsat den näring som har mest erfarenhet av att hantera folksamlingar på ett
säkert sätt. Intäktsbortfallet inom kultur- och idrott är omfattande. Förvaltningen
följer utvecklingen i den regionala kulturverksamheten noga och de ekonomiska
helårsprognoserna visar på ett prognostiserat intäktsbortfall på cirka 14,4 miljoner
för den regionala kulturverksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen.
Samtidigt har kulturorganisationerna genomfört stora och ambitiösa insatser för
att balansera upp nästan hela detta intäktsbortfall och kreativa lösningar för att
kunna fortsätta leverera konst och kultur till invånarna i en svår tid.
Sedan lägesrapport 2020-10-13 har regeringen beslutat om ett nytt undantag från
förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med
den 1 november. Parallellt har lokala restriktioner införts i många regioner, vilket
i många regioner innebär att tidigare restriktioner på 50 personer ligger kvar. Det
finns därmed en fortsatt komplexitet vad gäller hur kultur- och idrottssektorn ska
förhålla sig till gällande restriktioner och hur man kan planera sin verksamhet
framöver. Lokala restriktioner diskuteras även i Kronobergs län men när detta
skrivs finns fortfarande möjlighet att i länet genomföra verksamhet för 300
sittande deltagare. Vi ser att vissa verksamheter har börjat skala upp, men
bedömningen är att de flesta avvaktar med att öka publikantalet just nu.
Smittläget är väldigt osäkert och snabbt föränderligt och de lättade restriktionerna
har därmed inte fått någon större effekt i länet ännu. Det osäkra läget har fortsatt
hög påverkan på verksamheter med långa planeringshorisonter.
Med anledning av att lokala råd infördes i Kronobergs län 2020-11-05 har Region
Kronoberg vidtagit åtgärder för att verka i linje med restriktionerna även på
kulturområdet. De regionala kulturorganisationer som Region Kronoberg är
huvudman för (Kulturparken Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Musik i Syd) rekommenderades att inte genomföra publik eller pedagogisk
verksamhet för vuxna inomhus så länge lokala råd gäller i Kronoberg. Dessa
gäller fram till 13 december och ersätts därefter av nationella råd. Det hade
sannolikt varit möjligt för berörda organisationer att fortsätta bedriva en
smittsäker kulturverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och de nya rutiner som etablerats kring hygien, publikflöden
och avstånd. Den bedömning som gjordes i Kronoberg var dock att det fanns en
bristande logik i att hålla regional kulturverksamhet som drivs i Region
Kronobergs regi öppen och samtidigt på ett trovärdigt sätt verka för att länets
invånare ska följa de lokala råden, som bland annat innebär att inte besöka museer
eller gå på föreställningar och konserter. Region Kronobergs rekommendation
har lett till att Smålands museum håller stängt (med undantag för museibutiken)
samt att Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Syd har ställt in
föreställningar och konserter i länet. Musik i Syd och Regionteatern har även
andra regioner som huvudman vilket innebär olika förutsättningar och
rekommendationer att förhålla sig till i de olika län som man är verksam.
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Regionala kulturorganisationer har växlat upp sitt arbete med att distribuera
kultur digitalt. Skillnaden i beredskap och digital mognad är stor mellan olika
organisationer och för dem som tidigare satsat på digitala strategier och att bygga
upp infrastruktur har övergången varit enklare (ett gott exempel är Musik i Syd
Channel https://www.musikisydchannel.se/sv/). En generell utmaning för
offentligt finansierad kultur är dock fortsatt att digitalt distribuerad konst och
kultur av olika anledningar, till exempel upphovsrätt eller avsaknad av modeller
och strukturer, inte skapar några intäkter. Det påverkar i hög utsträckning både
möjligheter och incitament för att ställa om.
Geografisk obalans i fördelning av nationella krisstöd

De nationella krisstöden är en viktig del i att kompensera för intäktsbortfallet och
säkerställa en kulturell infrastruktur i hela landet även efter pandemin.
Kulturorganisationer i Kronobergs län har till viss del kunnat dra nytta av de
nationella krisstöd till kultur- och idrottsområdet som lanserades av regeringen
under våren och som under sommaren fördelats av ett antal olika myndigheter
och organisationer. I fördelningen återspeglas regionala förutsättningar och
eftersom stöden framförallt riktats mot det fria kulturlivet så har också regioner
med vissa förutsättningar gynnats i fördelningen. I Kulturrådets fördelning av
vårens krisstöd fick Stockholms län 50,5 kr/inv och Kronoberg 8,7 kr/inv.
Mindre än en halv procent av den totala fördelningen av vårens krisstöd till kultur
tilldelades Kronobergs län. De nationella krispaketen faller olika ut i regionerna
beroende på att den kulturella infrastrukturen skiljer sig åt i landet och hur olika
regioner har organiserat sig. Kronoberg har flera större regionala
kulturinstitutioner, till exempel Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg som utgör viktiga delar av den regionala
kulturella infrastrukturen och som även har en viktig roll för det fria kulturlivet. I
andra regioner är det fria kulturlivet mer omfattande, och de större
kulturinstitutionerna färre. Inför höstens fördelning av nya krisstöd till konst och
kultur är det viktigt att också ha med en geografisk analys av krisstödens
fördelning och hur den regionala kulturella infrastrukturen varierar över landet.
Under perioden har Region Kronoberg, tillsammans med länets kommuner och
regionala kulturorganisationer, arbetat för att sprida information om de nya
krisstöd som utlysts, bland annat av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.
Den regionala kulturverksamhet som ingår i den nationella
kultursamverkansmodellen stod inledningsvis utan möjlighet att söka
kulturpolitiska krisstöd. De 150 miljonerna som regeringen tillförde regionerna
via kultursamverkansmodellen var därför ett mycket välkommet stöd utifrån ett
regionalt perspektiv och en viktig signal vad gäller utvecklingen av
kultursamverkansmodellen. Region Kronoberg tilldelades 4,2 miljoner och dessa
har fördelats till regional kulturverksamhet i enlighet med beslut i kulturnämnden
1 oktober. Samtidigt täcker förstärkningen på 150 miljoner enbart hälften av
regionernas uppskattade nettoförluster under året och regionerna ser att även
2021 kommer att vara ett tufft år ekonomiskt för den regionala
kulturverksamheten. Nya medel har nu tillförts kultursamverkansmodellen i
regeringens budget 2021 och framåt, men en utmaning för regionerna och för
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den framtida kulturella infrastrukturen i hela landet är att en stor andel av dessa
medel redan är intecknade för nationella satsningar som permanentas, vilket
innebär att de inte täcker Coronarelaterade intäktsbortfall för den regionala
kulturverksamheten. Den regionala kulturverksamhet som ingår i
kultursamverkansmodellen utgör en central del av landets kulturella infrastruktur
men riskerar att komma i kläm i utformandet av stödsystemen. Berörda
kulturorganisationer kommer sannolikt inte att kunna ansöka om de nationella
krisstöd som i höst ska fördelas framförallt av Kulturrådet eftersom dessa främst
riktar sig till det fria kulturlivet och större andelen av de nya medel till regionerna
via kultursamverkansmodellen som aviserats i kommande budget är alltså redan
öronmärkta. Det är av stor vikt att flernivåstyrningen inom
kultursamverkansmodellen fortsätter att utvecklas även framöver, inte minst när
kommuner och regioner riskerar att hamna i ett svårt ekonomiskt läge.
Det ska också lyftas att delar av kulturlivet i Kronobergs län också har kunnat dra
nytta av andra nationella stödsystem (omställningsstöd, korttidspermitteringar
mm), även om det riktats kritik mot att stöden generellt inte är anpassade efter
småföretagens villkor.
Sedan den senaste lägesrapporten (2020-11-05) har flera av höstens nationella
krisstöd utlysts och i vissa fall även fördelats. Även denna gång har Region
Kronoberg verkat för bred spridning av informationen i syfte att skapa bättre
geografisk balans för de nationella stöden. Den geografiska obalansen i vårens
fördelning påverkades i hög utsträckning av hur olika pandemin slog över landet
och hur villkoren för stöden sedan formulerades i förhållande till det.1 Under
perioden har Svenska Filminstitutet fördelat 60 miljoner till biografer,
distributörer och filmfestivaler. 11 biografer i Kronobergs län har fått ta del av
totalt 762 000 kronor. Utöver det har medel även fördelats centralt till SF, som
har verksamhet i länet, och Svenska Bio. Region Kronobergs regionala
filmresurscentrum Filmregion Sydost har skrivit en biografrapport om läget i
Sydostregionens biografer. Kulturrådet fattar i början av december beslut om
fördelning inom två stödsystem: intäktsbortfall och smittsäkra
evenemang/omställningsstöd. Beslut fattas och kommuniceras i flera omgångar,
och utfallet i Kronobergs län har ännu inte hunnit analyseras. En preliminär
bedömning av de två första omgångarna inom potten för intäktsbortfall har dock
gjorts vilket ger ett utfall på cirka 1,9% till Kronoberg. Detta förändras sannolikt
efter den tredje beslutsomgången som hanterar beslut om intäktsbortfall över
500 000 kronor. Det kan konstateras att de nationella stöden är översökta vilket
säger något om kultursektorns behov. För Kulturrådets utlysning om
intäktsbortfall finns 400 miljoner att fördela och 2 200 ansökningar om totalt 1,8
miljarder har inkommit. För smittsäkra evenemang och omställningsstöd finns
440 miljoner att fördela och 2 200 ansökningar om 1,5 miljarder har inkommit.

1

Av de 500 miljonerna i krisstöd till kultur under vårens olika fördelningar gick ungefär 0,45% till
Kronoberg.
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Hög arbetslöshet

Ytterligare en konstaterad konsekvens, utöver omfattande intäktsbortfall för den
regionala kulturverksamheten och geografisk obalans i fördelningen av vårens
nationella krisstöd på kulturområdet, är att sektorn är betydligt hårdare drabbad
av arbetslöshet än andra sektorer. Enligt en rapport från Stockholms
handelskammare är den procentuella förändringen av arbetslösa efter
yrkeskategori mellan 1 mars och sista juli högst för kultur, media, design (80%),
jämfört med andra branscher (26%). För Kronobergs län är siffran 48% för
kultur, media, design vilket kan jämföras med 28% för hotell och restaurang och
22% för transport i länet.
MÖJLIGA KONSEKVENSER/RISKER

De möjliga konsekvenser/risker som den regionala kulturförvaltningen ser på lite
längre sikt är följande.


Fortsatt osäkra besked kring vad som ska gälla framåt och den bristande
logiken i ordningslagen påverkar sektorns möjligheter att planera
kommande verksamhet. Kulturområdet, särskilt scenkonsten, har mycket
långa planeringshorisonter där investeringarna i en produktion ligger
tidigt och i hög utsträckning är beroende av intäkter som kommer långt
senare.



Osäkerhet kring vilka beteendeförändringar detta kommer att skapa på
längre sikt, till exempel förväntningar på digital tillgänglighet kontra brist
på affärsmodeller som kan skapa intäkter för digital produktion och
distribution.



Stor andel konkurser, framförallt inom det fria kulturlivet och idrotten.



Kompetensförsörjningsproblematik på sikt, redan idag ser vi att många
professionellt yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare lämnar
yrket.



På sikt risk för ojämn konstnärlig och kulturell infrastruktur i hela landet,
vilket får konsekvenser i form av att nationella, regionala och kommunala
kulturpolitiska målsättningar inte kan nås.



Ökad socioekonomisk ojämlikhet vad gäller tillgång till konst och kultur.
En särskild sårbar målgrupp är barn och unga där tillgång till kultur i
skolan är en viktig aspekt.



Utmaningar på sikt kopplat till demokrati. 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.

Möjliga konsekvenser är också uppe för diskussion i de olika nätverk som Region
Kronobergs kulturstab ingår i på nationell nivå, tillsammans med bland andra
SKR och Kulturrådet. Där har till exempel lyfts vilka konsekvenser det får att
kulturområdet var först att stänga och kanske blir sist att öppna samt vilka som
har bäst beredskap att överleva, de etablerade eller de oetablerade. En viktig fråga
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rör också återväxten inom konstnärliga yrken och mer fokus har hamnat på de
bristfälliga sociala trygghetssystemen för konstnärer.
ÅTGÄRDER INOM ERT VERKSAMHETSOMRÅDE
(exempelvis personalplanering, kontinuitetshantering mm.)
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

I våras beslutade Region Kronobergs kulturnämnd om ett regionalt
kulturpolitiskt åtgärdspaket med anledning av Coronapandemin. I åtgärdspaketet
ingår nedanstående delar. Mer information finns via vår webbplats
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/
Åtgärderna aktualitetsprövas nu och integreras i kulturnämndens ordinarie
verksamhetsplan för 2021 i syfte att utgöra ett bra stöd för det regionala
kulturlivet under nästa år.
1. Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
2. Region Kronoberg som huvudman
3. Omställning av regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel
4. Bedriva nationellt påverkansarbete
5. Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i Kronobergs
län
6. Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
7. Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna
8. Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida verksamhet
Ytterligare en åtgärd är att den regionala kulturplanen förlängts ett år så att den
kommande kulturplanen (2022-2024) kan bygga på en uppdaterad nulägesanalys
och strategiska kulturpolitiska prioriteringar som är anpassade efter nya
förutsättningar för kultur och idrott.
2020-11-04 har Region Kronobergs kulturnämnd beslutat om verksamhetsplan
för 2021 samt fördelning av rambudget 2021, där Region Kronoberg tar höjd för
att hantera pandemins konsekvenser även under nästa år. Kulturnämnden har
även beslutat om sin årliga regionala framställan till Kulturrådet som bland annat
lyfter regionala satsningar och fortsatt behov av ekonomiskt stöd med anledning
av pandemins konsekvenser på kulturområdet.
Kulturnämnden har, tillsammans med regionala utvecklingsnämnden, även
beslutat om insatser under hösten 2020 för att stötta professionella konstnärer
och kulturskapare i länet.
https://www.regionkronoberg.se/nyheter/extra-regionalt-stod-till-kulturskaparei-host/
Under den aktuella perioden har Region Kronobergs extra arbetsstipendier för
konstnärligt verksamma i länet utlysts. Det handlar om 30 arbetsstipendier a´
30 000 kronor och 134 ansökningar har inkommit, varav omkring hälften från
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bild- och formkonstnärer. Utöver detta har också några riktade insatser
genomförts inom konstområdena bild och form, musik och litteratur (till exempel
i form av konstnärliga residens). Totalt omfattar insatserna 1,4 miljoner från
kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Ett gemensamt tvärpolitiskt
utvecklingsarbete kring hur den här typen av företagare ska kunna stödjas bättre
av de regionala kulturpolitiska och företagsfrämjande systemen även i framtiden
har också initierats. Utöver det har Region Kronobergs regionala
utvecklingsnämnd fördelat 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg
genom RF-SISU Småland för att mildra pandemins konsekvenser och säkerställa
ett aktivt idrotts- och föreningsliv i hela länet.
PLANERADE ÅTGÄRDER

Just nu förbereds ett särskilt krisstöd riktat till professionella konstnärer och
kulturskapare i länet. Se ovan. Utöver detta förbereds en satsning på
idrottsområdet inom regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg.
(Åtgärderna genomförs nu, se ovan)
EFTERLEVNAD RESTRIKTIONER
(Hur är efterlevnaden av restriktioner inom ert ansvarsområde?)
Viss verksamhet har varit öppen hela tiden under coronaanpassade former (till
exempel Kulturparken Smålands verksamhet). Annat börjar starta upp på nytt nu
under hösten igen i anpassat format. Det finns en stor respekt för den rådande
situationen. De större kulturinstitutionerna har god beredskap för att kunna
hantera och efterleva restriktionerna. För mindre arrangörer inom exempelvis det
civila samhället är ansvaret stort ur ett smittskyddsperspektiv men resurserna
begränsade. Vad gäller idrotten så hänger förutsättningarna tätt ihop med om det
finns matservering i arenorna eller inte.
Lättnaden av restriktionerna innebär att viss verksamhet skalar upp igen. Detta
ställer i sin tur nya krav vad gäller kunskap om smittsäkra arrangemang och
beredskapen ser olika ut inom olika typer av kultur- och idrottsorganisationer (se
även ovan).
KOMMUNIKATION
BEHOV AV KOMMUNIKATION

(Har ni identifierat områden där kommunikationen till allmänheten behöver
förtydligas eller där det finns ytterligare kommunikationsbehov?)
Representanter för regional kulturverksamhet lyfter behovet av att kommunicera
att man håller öppet och att det finns coronaanpassad kultur att ta del av, både i
fysisk och digital form.
RESURSER
(Ser ni behov av exempelvis regelförändringar, förtydliganden, information från
regional/nationell nivå, kommunikation på olika språk mm.)
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Att hanteringen av ordningslagen är trubbig och ologiskt har lyfts fram i många
sammanhang. Så länge restriktionerna ligger kvar så finns fortsatt stort behov av
nationellt krisstöd för kultur och idrott som kompenserar för intäktsbortfallen.
Detta gäller även den regionala kulturverksamhet som riskerar att falla mellan
stödsystemen (se tidigare resonemang kring detta).
Höstens lättnader av restriktioner parallellt med införandet av lokala råd och
därefter än striktare rekommendationer (från 300 personer till 50 och därefter 8
som norm), dessutom med flera olika beslutsfattande aktörer (till exempel
respektive länsstyrelse, Folkhälsomyndigheten) skedde under kort tid och skapade
stor otydlighet. Det gör det angeläget att återigen lyfta behovet av tydlig
information från nationell nivå för att skapa möjliga planeringsförutsättningar för
en hårt drabbad sektor.
SAMVERKANSBEHOV

(Ser ni behov av att samverkan med andra aktörer med anledning av Covid-19?)
På kulturområdet samverkar Region Kronoberg på politisk nivå och
tjänstemannanivå kommunalt, interregionalt och nationellt. Denna samverkan har
intensifierats på alla nivåer med anledning av pandemin.
Det finns också stort behov av ett mer utmaningsdrivet arbetssätt och samverkan
med andra områden. Internt arbetar vi nu mycket med frågan om konstnärers
och kulturskapares villkor vilket kräver samverkan mellan kultur och näring. Det
handlar i hög utsträckning om småföretagares villkor inom en särskilt utsatt del
av näringslivet. Det finns också många branscher i anslutning till den konstnärliga
och kreativa kärnan som drabbas hårt av pandemins konsekvenser. Ytterligare ett
område som kräver fortsatt samverkan mellan olika områden rör barns och ungas
fortsatta tillgång till konst och kultur där skolan är en särskilt viktig arena.

Kunskapsfördjupning barn
och unga
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-11-12

Kulturnämnden

Kunskapsfördjupning barn och unga
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige i Region Kronoberg har i samband med budget 2020 gett
kulturnämnden i uppdrag att ”utreda hur vi på ett bättre sätt kan nå alla barn och
unga i länet med kulturverksamhet”. Uppdraget har genomförts av kulturstaben i
samverkan med analysenheten vid avdelningen för regional utveckling i form av en
kunskapsfördjupning inom ramarna för revideringen av den regionala
kulturplanen.
Uppdraget återkopplas till kulturnämnden i form av en kunskapsfördjupning som
innehåller ett uppdaterat kunskapsläge vad gäller regionala och kommunala
förutsättningar för arbete med barns och ungas rätt till kultur i Kronobergs län,
omvärldsanalys samt beskrivning av kritiska faktorer. Utöver detta identifieras
några strategiska utvecklingsområden och tre olika handlingsalternativ för
kommande arbete föreslås.
Som mycket annat under året har genomförandet av uppdraget påverkats av
coronapandemin. Bedömningen är att kunskapsfördjupningens övergripande syfte
ändå har kunnat uppfyllas, det vill säga att utgöra ett beslutsunderlag för
kulturpolitiska prioriteringar i nästa regionala kulturplan samt att fungera som
diskussionsunderlag inför strategiska samverkansinsatser, dels mellan Region
Kronoberg och länets kommuner och dels mellan berörda politikområden.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Kunskapsfördjupning barn och unga
Barn och ungas kulturutövande i Kronobergs län 2018

Sida 1 av 1

Foto Anna Nordström

”Att utreda hur vi på ett bättre sätt kan nå alla barn och unga i länet med kulturverksamhet”

• en övergripande sammanfattning av nuläge, omvärld och kritiska faktorer,
• beskrivning av identifierade utvecklingsområden med förslag på insatser, i form av tre
olika handlingsalternativ.

• Kunskapsfördjupningen bygger på verktyget ”förändringslogik” som ingår i den regionala
utvecklingsavdelningens metod ”Gröna tråden” för hållbart regionalt utvecklingsarbete.

• Invånare i Kronoberg i åldern 0-25 år (63 240 personer 2019, cirka en tredjedel av
kronobergarna)
• Barnkonventionen (0-18 år) och den nationella ungdomspolitiken (13-25 år)
• Ingen homogen målgrupp!

• Den regionala kulturplanens definition

• Viktigt med ett vidgat kulturbegrepp när det handlar om barns och ungas rätt till kultur

Filmriket, foto Martin Klevegård

Barn och unga en kulturpolitiskt
prioriterad målgrupp nationellt, regionalt
och lokalt – men osäkert om målen
uppnås

Region Kronoberg
•
•

God geografisk spridning av regional
kultur i länet, men viss risk för ökad
olikvärdighet beroende på andra faktorer
Barnkonventionen har blivit lag vilket
innebär att barns och ungas rätt till
kulturell och konstnärlig verksamhet har
lagstadgats

•
•
•

Regional samordning av både kulturoch utbildningsområdet
Regionala kulturorganisationer,
subventionssystem och
utvecklingsmedel
Länstrafiken
Andra regionala insatser som Mot
nya höjder och Barnens bästa gäller
Regionsamverkan Sydsverige (bla
barn- och unganätverk)

Länets åtta kommuner
Det finns behov av att nyttja befintliga
resurser, kulturpedagogisk kompetens
och utvecklingsinsatser på ett mer
samordnat sätt
Brist på regional samordning i
kombination med varierande kapacitet i
kommunerna gör att Kronobergs barn
och unga riskerar att inte få ta del av de
omfattande nationella satsningar som nu
görs på barn och unga
Barns och ungas egna kulturella uttryck,
livsvillkor och delaktighet behöver tas
tillvara inom den regionala
kulturverksamheten

•
•
•

Kultur i skolan och Skapande skola
(samt fritids som idag är en
outnyttjad resurs)
Kulturskolan
Andra mötesplatser (platser för
kultur, bibliotek, fritidsgårdar och
andra lokaler)

Barn och unga i länet
Övriga
Länsstyrelsen, LNU, MUCF, Kulturrådet,
Skolverket

Nationella kulturpolitiska mål om att
särskilt uppmärksamma barns och
ungas rätt kultur
Barnkonventionens lagkrav om att
respektera och främja varje barns
rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet samt
uppmuntra tillhandahållandet av
lämpliga och lika möjligheter till
kulturell och konstnärlig verksamhet
(artikel 31)
Regional kulturpolitisk vision – Ett
inkluderande och hållbart kulturliv
med bredd och spets
Regionala kulturpolitiska
målsättningar för
utvecklingsområdet ”barns och
ungas rätt till kultur” i kommande
kulturplan (ännu ej formulerade)

• Regionala kulturorganisationer
•
•
•
•
•
•

Kulturnämnden säkerställer, via regionala uppdrag och styrning av regionala kulturorganisationer, ett kvalitativt professionellt utbud av konst
och kultur för barn och unga i länet. Det innebär en mångfald av uttryck i enlighet med barnkonventionen.
Årlig uppföljning via kulturdatabasen, stor andel verksamhet för barn och unga men utfallet varierar mellan kommuner och olika konstområden.
Konst- och kulturpedagogisk expertkompetens, till exempel UNGA Musik i Syd eller de pedagogiska avdelningarna på Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Kulturparken Småland. Anordnar även egna utbudsdagar, nätverksträffar och möjligheter till sommarjobb för unga.
Kulturorganisationerna har olika arbetssätt och egna nätverk för att nå ut och flera efterfrågar tydligare regional samordning för exempelvis
kultur i skolan eller resor till och från regionala kulturaktiviteter.
Talangutveckling och utvecklingsprogram för unga professionella kulturskapare, till exempel Musik i Syds Ensemble in Residence.
Stöd till det civila samhället, till exempel studieförbund och ungdomsorganisationer.

• Nätverk
•
•

Det kommunala kulturchefsnätverket och kommunalt forum kultur
RSS där vi även ingår i ett särskilt nätverk med fokus på barn och unga

• Andra ekonomiska verktyg
•
•
•

Strategiska utvecklingsmedel för metodutveckling och utvecklingsinsatser, till exempel Scensommar Kronoberg, medborgarscenen eller
KulturCrew
Ungdomsstipendier
Subventioner till kommunerna för scenkonst i skolan (nyttjas dock i varierande utsträckning av kommunerna och samordnas idag av
Regionteatern som inte längre vill ha uppdraget)
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• Samordning av andra kommunala nätverk, till exempel på utbildningsområdet
• AV-Media
• Mot nya höjder
• Barnens bästa gäller
• Länstrafiken Kronoberg (bland annat gruppbiljett för elever i grundskolan som under
skoldagar kan användas för studiebesök och kultur- och idrottsaktiviteter)

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konstaterar att barns och ungas egna
kulturella uttryck sällan omfattas av traditionella kulturdefinitioner eller bidragsformer. Det
kan till exempel handla om digitalt skapande, sociala medier eller spelkultur.
• Studieförbunden utgör en viktig resurs för att fånga upp nya initiativ och kulturformer och
erbjuda lokaler, utrustning och folkbildningsinsatser kopplat till dessa.
• Region Kronobergs folkhälsoundersökning med fokus på barns och ungas levnadsvillkor
genomförs var tredje år (årskurs 5, årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet). Från och med
2018 finns även frågor om kulturutövande på fritiden, vilket ger oss möjlighet att följa
utvecklingen över tid (se bilaga). Kan även finnas behov av nya frågor.
• Ungas delaktighet och engagemang är ett område under utveckling vad gäller det civila
samhällets organisering och offentliga stödstrukturer.

• God regional spridning av kultur för barn och unga, men viktigt att barn och unga också får möjlighet att besöka
”sina” regionala kulturorganisationer. Kommunala kostnader för transporter belastar kulturbudgetar som redan är
relativt små.
• Kulturnämnden investerar i att garantera en mångfald av konstnärliga och kulturella uttryck samt konst- och
kulturpedagogisk expertkompetens i regionala kulturorganisationer, inte minst kring barn och unga.
• Samtidigt finns behov av att i högre utsträckning möjliggöra barns och ungas egna kulturella uttryck och
engagemang, både inom och utanför de regionala kulturorganisationerna.
• Skolan en viktig arena vad gäller likvärdighet – där kan alla barn och unga oavsett socioekonomiska faktorer
möta konst och kultur. Samtidigt har skolan sina egna utmaningar och det blir svårare att få tillträde.
Likvärdigheten varierar och barns och ungas rätt till kultur riskerar att bli beroende av om det finns eldsjälar på
enskilda skolor.
• Regionala kulturorganisationer kan behöva bli bättre på att ”paketera” sin kulturpedagogiska kompetens och
synliggöra för skolan hur de kan vara en resurs i att bidra till att uppfylla läroplaner och kursplaner.
• Mot nya höjder utgör en bra regional struktur och skapar närvaro av ett nationellt museum i länet. Hur kan även
befintliga resurser och kompetens nyttjas så att vi inte ”konkurrerar med oss själva” utan använder resurserna
hållbart?

• Nuläget i kommunerna ser olika ut vad gäller politiskt antagna mål och strategier och
kommunal budget för kultur
• Alvesta och Ljungby har förvaltningsövergripande styrdokument på tjänstemannanivå
som rör området kultur för barn och unga
• Kommunala kulturgarantier för barn och unga finns i Ljungby, Tingsryd och Uppvidinge

• Kommunal kulturskola finns i länets alla kommuner, men utbud och avgifter varierar.
Växjö, Lessebo, Markaryd, Älmhult och Ljungby beviljades för läsåret 2019/2020
nationella riktade utvecklingsmedel från Kulturskolecentrum för att utveckla kulturskolan.

• Nationella resurser för att säkerställa barns och ungas rätt till kultur ökar (till exempel
Kulturskolecentrum och Skapande skola) men samtidigt ställs allt högre krav på egen
kommunal finansiering och strategier för kultur i skolan.
• Förutsättningarna att söka nationella utvecklingsmedel varierar på kommunal nivå, vilket
riskerar att förstärka geografiska skillnader (se ett exempel från Kronoberg på nästa sida).

• Den regionala nivån saknar formellt mandat vad gäller skol- och kulturskolefrågor, men i
flera regioner utforskar man regional samordning, till exempel av kulturskolan,
tillsammans med sina kommuner.
• Även på nationell nivå finns behov av samordning mellan kulturpolitik och
utbildningspolitik samt mellan berörda myndigheter (till exempel Kulturrådet och
Skolverket).

• Nationell stödform som syftar
till att integrera konst och
kultur i grundskolan på lång
sikt och som ska bidra till att
elever får större möjligheter till
eget skapande genom
professionell kultur
• Samordnas av Kulturrådet och
kan sökas av huvudman för
grundskolan
• I vilken utsträckning barn och
unga i Kronobergs län har
nåtts av stödformen 20122019 synliggörs i tabellen
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Älmhult

• Uttalad regional kulturgaranti/modell: Två regioner har sedan 30 år tillbaka uttalade regionala
kulturgarantier (Blekingemodellen och Sörmlandsmodellen). Tre regioner har, efter utredning på senare
tid, infört andra slags modeller. Det kan till exempel handla om regional samordning, digital plattform för
det regionala kulturutbudet eller olika typer av subventioner som ingår i en uttalad regional modell.
• Pågående utvecklings-/utredningsarbete: I åtta regioner utreds frågor om till exempel regional
kulturgaranti, andra modeller för att stärka kultur i skolan eller regional samordning av kulturskola.
• Strategiarbete i bred politisk samverkan: Två regioner har strategier för barn och unga som spänner
över flera politikområden. Det kan handla specifikt om kultur i skolan (som Region Kalmar läns strategi
RELEVANT) eller arbete på mer övergripande nivå (som Region Dalarnas strategi Sveriges bästa
ungdomsregion).
• Övriga: Fem regioner har ingen uttalad modell eller pågående utredning, men även i dessa finns olika
typer av riktade utvecklingsmedel eller subventioner, samordning av utbud och nätverk eller andra
utvecklingsinsatser.

• Omfattande nationella kulturpolitiska satsningar som, om utfallet ska bli likvärdigt, kräver
kommunala resurser alternativt regional samordning samt fungerande strukturer för att skolan
ska kunna utgöra arena för barns och ungas möte med konst och kultur.
• Många olika tolkningar av begreppet regional kulturgaranti.
• Karaktäriserande för de fem regioner som har uttalade regionala kulturgarantier/modeller är
att den regionala kulturverksamheten organiseras internt, inom den regionala
kulturförvaltningen. Flera av dessa regioner har också gemensam förvaltning för kultur- och
bildningsområdet samt samordnar- eller utvecklarfunktioner med särskilt fokus på barn och
unga.
• I en majoritet av regionerna pågår utredning av hur barns och ungas rätt till kultur kan stärkas
(bland annat i fyra av sex regioner inom Regionsamverkan Sydsverige). Många regioner
brottas med likartade utmaningar.
• Region Kronoberg passar delvis in i två kategorier. Dels utreds frågan nu och dels finns en
övergripande regional struktur och strategi i bred politisk samverkan (Barnens bästa). I
nuläget ingår dock inte kulturpolitiken i den strukturen.

Det fria ordets dag, foto Lina Alriksson

Kunskapsfördjupningen föreslår tre
olika handlingsalternativ

Bättre möjligheter att uppnå målen
och implementera barnkonventionen

1: Anpassning av befintliga resurser och
nätverk

Ökad likvärdighet, fler barn och
unga som får ta del av en mångfald
av konstnärliga uttryck vilket är
centralt ur ett demokratiperspektiv

2: Utökad regional samordning
3: Strategi och modell i bred politisk
samverkan

Befintliga resurser, kulturpedagogisk
kompetens och utvecklingsinsatser
nyttjas och samordnas mer effektivt

Ökad kunskap och bättre metoder
för att integrera barns och ungas
egna kulturella uttryck, livsvillkor och
skapa högre delaktighet i det
regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet

• Handlingsalternativ 1 innebär mindre justeringar inom kulturnämndens ansvarsområde.
Det bedöms kunna ha viss effekt för måluppfyllelsen och kan genomföras inom ordinarie
uppdrag.
• Exempel på insatser:
• Kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte kring implementering av barnkonventionen (kommuner och
regionala kulturorganisationer)
• Tydligare styrning i regionala uppdrag för att säkerställa kvalitativt utbud, konst- och kulturpedagogisk
kompetens och paketering kopplat till skolans styrdokument samt ökad delaktighet för barn och unga
• Översyn och anpassning av befintliga regionala system, till exempel scenkonstsubventioner, strategiska
utvecklingsmedel eller stöd till ungdomsorganisationer
• Undersöka möjligheter till samordning med andra regionala strukturer som Mot nya höjder och Barnens
bästa gäller
• Medverkan i nätverk för barn och unga inom Regionsamverkan Sydsverige

• Handlingsalternativ 2 innebär utökad regional samordning inom kulturnämndens
ansvarsområde. Det bedöms kunna ha större effekt för måluppfyllelsen än
handlingsalternativ 1, men skapar samtidigt behov av utökade resurser, alternativt
omprioritering av resurser, i form av regional samordnande funktion (internt eller externt).

• Exempel på insatser:
• Insatserna inom handlingsalternativ 1 inkluderas även i detta alternativ
• Synliggöra och samordna det regionala kulturutbudet via digital plattform och gemensamma utbudsdagar
• Samordning av nätverk och arbetsgrupper (till exempel kommunala skolkulturombud, regionala
kulturorganisationer, konst- och kulturpedagogiska nätverk eller expertgrupper där även barn och unga kan
ingå)
• Samordning och stöd till kommunerna i det strategiska arbetet och för att de bättre ska kunna dra nytta av
nationella stöd (till exempel Skapande skola och kulturskola). Viktigt att säkerställa regional och kommunal
rollfördelning, något som flera regioner utreder.

• Handlingsalternativ 3 innebär strategisk samverkan mellan kultur- och utbildningspolitik på
både regional och kommunal nivå. Alternativet kräver gemensam viljeinriktning och att
resurser avsätts långsiktigt inom både kulturpolitikens och utbildningspolitikens
ansvarsområden på såväl regional som kommunal nivå. Få regioner har lyckats få till detta
men alternativet bedöms ha stor effekt för måluppfyllelsen och är möjligen det som krävs för
att barns och ungas rätt till konstnärlig och kulturell verksamhet i enlighet med
barnkonventionen ska kunna uppfyllas fullt ut.
• Exempel på insatser:
• Insatserna inom handlingsalternativ 1 och 2 behöver inkluderas även i detta alternativ, men det kan kulturpolitiken
ta ansvar för
• Gemensam strategi/modell för samverkan kring kultur i skolan
• ”Barnens bästa gäller” – en möjlig väg för att genomföra detta handlingsalternativ genom att bygga vidare på en
redan etablerad modell?

Foto Kulturparken Småland

Barn och unga en kulturpolitiskt
prioriterad målgrupp nationellt, regionalt
och lokalt – men osäkert om målen
uppnås

Region Kronoberg
•
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God geografisk spridning av regional
kultur i länet, men viss risk för ökad
olikvärdighet beroende på andra faktorer
Barnkonventionen har blivit lag vilket
innebär att barns och ungas rätt till
kulturell och konstnärlig verksamhet har
lagstadgats

•
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Regional samordning av både kulturoch utbildningsområdet
Regionala kulturorganisationer,
subventionssystem och
utvecklingsmedel
Länstrafiken
Andra regionala insatser som Mot
nya höjder och Barnens bästa gäller
Regionsamverkan Sydsverige (bla
barn- och unganätverk)

Länets åtta kommuner
Det finns behov av att nyttja befintliga
resurser, kulturpedagogisk kompetens
och utvecklingsinsatser på ett mer
samordnat sätt
Brist på regional samordning i
kombination med varierande kapacitet i
kommunerna gör att Kronobergs barn
och unga riskerar att inte få ta del av de
omfattande nationella satsningar som nu
görs på barn och unga
Barns och ungas egna kulturella uttryck,
livsvillkor och delaktighet behöver tas
tillvara inom den regionala
kulturverksamheten
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•
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Kultur i skolan och Skapande skola
(samt fritids som idag är en
outnyttjad resurs)
Kulturskolan
Andra mötesplatser (platser för
kultur, bibliotek, fritidsgårdar och
andra lokaler)

Barn och unga i länet
Övriga
Länsstyrelsen, LNU, MUCF, Kulturrådet,
Skolverket

Kunskapsfördjupningen föreslår tre
olika handlingsalternativ

Bättre möjligheter att uppnå målen
och implementera barnkonventionen

1: Anpassning av befintliga resurser och
nätverk

Ökad likvärdighet, fler barn och
unga som får ta del av en mångfald
av konstnärliga uttryck vilket är
centralt ur ett demokratiperspektiv

2: Utökad regional samordning
3: Strategi och modell i bred politisk
samverkan

Befintliga resurser, kulturpedagogisk
kompetens och utvecklingsinsatser
nyttjas och samordnas mer effektivt

Ökad kunskap och bättre metoder
för att integrera barns och ungas
egna kulturella uttryck, livsvillkor och
skapa högre delaktighet i det
regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet

Nationella kulturpolitiska mål om att
särskilt uppmärksamma barns och
ungas rätt kultur
Barnkonventionens lagkrav om att
respektera och främja varje barns
rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet samt
uppmuntra tillhandahållandet av
lämpliga och lika möjligheter till
kulturell och konstnärlig verksamhet
(artikel 31)
Regional kulturpolitisk vision – Ett
inkluderande och hållbart kulturliv
med bredd och spets
Regionala kulturpolitiska
målsättningar för
utvecklingsområdet ”barns och
ungas rätt till kultur” i kommande
kulturplan (ännu ej formulerade)

• Många insatser sker redan i dag inom befintligt uppdrag, framförallt i de regionala
kulturorganisationerna men även inom kulturstaben.
• Barns och ungas rätt till kultur är väl motiverat som utvecklingsområde i kommande regionala
kulturplan. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra vad den regionala kulturpolitiken kan, och bör,
ta ansvar för. Utmaningarna är komplexa och ligger inte enbart inom den regionala
kulturpolitikens mandat. De delas av många, men få har hittat bra lösningar.
• Samspel mellan olika nivåer (kommunal, regional och nationell) och olika politikområden
bidrar till att möjliggöra barns och ungas möten med konst och kultur.
• Kunskapsfördjupningen har identifierat tre olika handlingsalternativ som kräver olika typer av
resurser. Nivån på utvecklingsarbetet samt målsättningar behöver pekas ut i kommande
kulturplan.
• Insatser som ligger utanför det kulturpolitiska ansvarsområdet (till exempel samverkan kring
kultur i skolan) kräver ett utmaningsdrivet arbetssätt och en gemensam viljeinriktning från flera
politikområden om de ska kunna realiseras på ett bra sätt.
• Många regioner brottas med samma utmaningar – samverkan inom Regionsamverkan
Sydsverige en möjlig väg?

Barn och ungas kulturutövande i Kronobergs län
Var tredje år genomför Region Kronoberg en folkhälsoundersökning med enkäter riktade till elever i
årskurs 5, årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet med frågor om elevernas hälsa, erfarenheter och
attityder. I undersökningen från 2018 inkluderades även en fråga om i vilken utsträckning eleverna
ägnade sig åt olika typer av kulturaktiviteter på sin fritid. De kulturaktiviteter som undersöks är hur
ofta eleverna ägnar sig åt skapande verksamhet, går på bio eller teater/konserter, lyssnar på musik,
ser på tv/film, läser böcker/tidningar och spelar dator/tv-spel. Nedan följer en genomgång av
elevernas kulturutövande med fokus på hur kulturutövandet skiljer sig åt mellan årskurserna och
mellan pojkar och flickor. Längre ned beskrivs även hur kulturvanorna skiljer sig åt mellan elever som
är inrikes födda respektive utrikes födda. Då frågan endast ställts i den senaste
folkhälsoundersökningen går det ännu inte att jämföra utvecklingen över tid. Jämförelsen mellan
årskurser innebär i viss utsträckning en jämförelse över tid, dock går det inte skilja mellan vad som är
en förändring över tid och vad som är ett resultat av att elevernas med endast ett tvärsnitt.
Majoriteten av eleverna, 59 procent, i alla årskurser uppgav att de gick på bio minst en gång i
månaden. Eleverna i årskurs 5 gick på bio något oftare än de äldre eleverna, och pojkar i årskurs 5
och årskurs 8 gick oftare på bio än flickor i samma årskull. I jämförelse med bio gick eleverna mindre
ofta på teater eller konsert – sammanlagt uppgav 20 procent att de gick på teater eller konsert minst
en gång i månaden. Andelen som uppgav månatliga teater eller konsertbesök var som störst bland
flickor i årskurs 5 (25 procent) och som lägst bland pojkar i årskurs 8 (17 procent). Generellt uppgav
något fler flickor än pojkar att de gick på teater eller konsert minst en gång i månaden.
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Figur 1: Andel av eleverna som uppger att de går på bio eller konsert varje månad efter kön och årskurs. Källa: Region
Kronoberg.

Frekvensen med vilken eleverna ägnade sig åt skapande aktiviteter på sin fritid uppvisade en större
variation mellan årskurserna än bio-, konsert- och teaterbesök. Andelen som ägnade sig åt skapande
aktiviteter veckovis eller dagligen var markant större i årskurs 5 jämfört med de övriga årskurserna. I
årskurs 5 och årskurs 8 uppgav fler flickor än pojkar att de ägnar sig åt skapande verksamhet dagligen
medan fler pojkar än flickor ägnade sig åt skapande verksamhet dagligen i årskurs 2 på gymnasiet. I

samtliga årskurser uppgav en större andel pojkar än flickor att de sällan eller aldrig ägnar sig åt
skapande verksamhet på sin fritid.
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Figur 2: Hur ofta gör du följande på din fritid? ”Skapande aktiviteter (ex ritar, skriver, spelar teater, snickrar)”. Källa: Region
Kronoberg.

I genomsnitt uppgav 41 procent av eleverna att de tittade på tv eller film dagligen. Andelen var dock
något lägre (cirka 35 procent) bland pojkar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet samtidigt som den
var något högre bland flickor i de årskurserna (48 procent respektive 45 procent). 3 procent av
flickorna i samtliga årskurser uppgav att de sällan eller aldrig tittar på tv eller film medan andelen för
pojkar var 3 procent i årskurs 5 samt 5 procent i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
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Figur 3: Hur ofta gör du följande på din fritid? ”Ser på tv/film”. Källa: Region Kronoberg.

Andelen av eleverna som dagligen lyssnar på eller håller på med musik var lägst i årskurs 5, något
större i årskurs 8 och störst i årskurs 2 på gymnasiet. Fler flickor än pojkar i samtliga årskurser uppgav
att de dagligen lyssnar på eller ägnar sig åt musik, men könsskillnaden var särskilt stor i årskurs 8 och
årskurs 2 på gymnasiet (14 respektive 10 procentenheter). Andelen som sällan eller aldrig lyssnar på
musik var något större bland pojkar än bland flickor i alla årskurser, skillnaden var dock störst i
årskurs 5 där 5 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna uppgav att de sällan eller aldrig
lyssnar på eller håller på med musik.
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Figur 4: Hur ofta gör du följande på din fritid? ”Lyssnar/håller på med musik”. Källa: Region Kronoberg.

När det kommer till elevernas tidnings- och bokläsande på sin fritid så var andelen som läste dagligen
eller veckovis som störst i årskurs 5 och som lägst i årskurs 2 på gymnasiet. Andelen som uppgav att
de sällan eller aldrig läste böcker eller tidningar var markant större bland både pojkar och flickor i
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet jämfört med årskurs 5. I samtliga årskurser var det också en
större andel pojkar än flickor som uppgav att de sällan eller aldrig läste böcker eller tidningar.
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Figur 5: Hur ofta gör du följande på din fritid? ”Läser böcker/tidningar”. Källa: Region Kronoberg.

Den sista frågan från enkätundersökningen som berör elevernas kulturaktiviteter på sin fritid handlar
dator- eller tv-spelande. Andelen pojkar som uppgav att de dagligen ägnade sig åt dator- eller tv-spel
var markant större än andelen flickor i samtliga årskurser. I årskurs 5 och årskurs 8 var denna andel
64 respektive 65 procent medan andelen för flickor var 17 respektive 10 procent. I årskurs 2 på
gymnasiet var andelen pojkar som uppgav att de dagligen spelade dator- eller tv-spel något lägre än i
de yngre årskurserna men den var fortfarande markant större än andelen för flickor i samma årskurs.
Andelen som uppgav att de sällan eller aldrig spelade dator- eller tv-spel var liten bland pojkar (4-11
procent) och betydligt större bland flickor (31-61 procent).
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Figur 6: Hur ofta gör du följande på din fritid? ”Spelar dator/tv-spel”. Källa: Region Kronoberg.

I tabellen nedan har elevernas kulturvanor brutits ned
Dagligen

Åk

Pojke

5
Flicka

Åk

Pojke

8
Flicka

Gy

Pojke

åk2
Flicka

Veckovis

Månadsvis

Spelar

Lyssnar/

Ser på

Skapande

Läser

Går på

Går på

dator/

håller på

tv/film

aktiviteter

böcker/

bio

teater/

tv-spel

med musik

Inrikes

66%

38%

39%

56%

60%

67%

17%

Utrikes

56%

38%

50%

70%

67%

61%

34%

Inrikes

16%

42%

41%

74%

68%

64%

24%

Utrikes

17%

45%

44%

75%

79%

49%

29%

Inrikes

68%

61%

34%

31%

24%

61%

15%

Utrikes

54%

59%

37%

48%

39%

57%

28%

Inrikes

8%

75%

47%

43%

29%

53%

17%

Utrikes

17%

73%

51%

64%

46%

57%

23%

Inrikes

53%

78%

36%

39%

21%

54%

17%

Utrikes

30%

68%

36%

37%

39%

57%

25%
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4%

85%

47%

35%

25%

55%

20%
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8%

84%

37%

43%
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1761
Handläggare: Mattias Neuman,
Datum: 2020-11-16

Kulturnämnden

Internkontrollplan för kulturnämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden fastställer internkontrollplan 2021 för kulturnämnden.
Sammanfattning
Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan
utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i
respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och
kontrollsystemet fungerar tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IK-planen.
Risken för att IT verktyg och digitala plattformar inte är utformade för att passa
verksamhetens behov bedöms vara ett av de mest verksamhetskritiska områdena
under 2021. Utvecklingen ligger idag inte i linje med verksamhetens behov och
förbättringsarbetet har därför mycket hög prioritet även under kommande år.

Pernilla Sjöberg (M)
Ordförande Kulturnämnden

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Internkontrollplan KN 2021
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Internkontrollplan 2021
Kulturnämnden

Internkontrollplan 2021
Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd
riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.

Mål, lagar och
andra
styrdokument
som styr
verksamheten och
på genomförd
riskanalys

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på
risk)

(riskvärde 9-16 från
riskanalysen)

Mätbar
kontrollmetod
(metod, omfattning och
frekvens)

Kontrollansvarig
samt till vem
rapportering ska
ske

1 Invånare

2 Medarbetare
Oplanerade
vakanser eller
frånvaro.

Om nyckelpersoner
9
försvinner finns ej
resurser för att ersätta
med kort varsel. Ex.
projektledare och
processansvariga. Risk
att uppdrag och
insatser inte kan
genomföras enligt
uppsatta mål och
verksamhetsplaner.

Inför delår går
ledningsgruppen
igenom balansen i
styrkortet utifrån
planerad
verksamhetsplan,
resurs kontra uppdrag.
Utöver att följa
resurssättningen i
relation till VP vid
delår ansvarar
verksamhetschef för
att signalera om vakans

Regional
Utvecklingsdirektör
och
verksamhetschefer.

Resultat uppföljning
(Är kontroll-momentet
uppfyllt, Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat
uppföljning)
Beskriv orsaken
till att
uppföljningen
inte genomförts

REGION KRONOBERG

eller längre frånvaro
uppstår.
Uppdrag för
konstnärlig
gestaltning vid
beslut om ny- tilloch ombyggnation.

Förvaltningen saknar 9
beredskap för att
hantera uppdrag kring
enprocentregeln, både
vad gäller personal
och resurser.

Löpande dialog med
Regional
politiken om eventuella utvecklingsdirektör
inkommande uppdrag
kring konstnärlig
gestaltning.

3 Processutveckling & Produktion
IT-miljö

Risk att IT-verktyg
16
och digitala
plattformar inom
verksamheten inte
fungerar i
tillfredställande
utsträckning. Risk att
Regional utveckling
därigenom inte kan nå
resultat i full
omfattning. Brister i
verksamhetens
informationssystem
och digitala
plattformar kan få
oönskade effekter och
det är viktigt att
definiera och
underhålla de system
som har en avgörande

Uppföljning löpande
vid avstämningar.
Stärka dialogen mellan
verksamheten och ITstöd för att utveckla en
bra IT-miljö och snabb
support.

Verksamhetschefer,
Regional
utvecklingsdirektör.
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REGION KRONOBERG

betydelse för
verksamheten.
Brist i
datahantering enligt
GDPR

I all handläggning av
regionala
utvecklingsstöd, där
ibland kulturstöd,
hanteras olika former
av persondata. Vid
hantering av akuta
stöd finns risk för
bristande
datahantering då fler
interna funktioner är
berörda, däribland
kommunikationsstöd.

12

Uppföljning av rutiner
för publicering av data
i förhållande till
processansvariga. Data
ska godkännas av
processansvariga före
publicering.

Verksamhetschefer,
Regional
utvecklingsdirektör.

4 Ekonomi
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Riskanalys Kulturnämnden 2021
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REGION KRONOBERG

Område

Risk

Huvudområde/
delområde/aktivitet

Id

Beskrivning

Konsekvens
(1-4)

Negativ händelse.
Vad kan inträffa?

Risk
-id

Sannolikhet
(1-4)

Riskvärde

Bakomliggande
orsaker

Riskbeskrivning

Brist i
datahantering
enligt GDPR

I all handläggning av
regionala
utvecklingsstöd, där
ibland kulturstöd,
hanteras olika former
av persondata. Vid
hantering av akuta stöd
finns risk för bristande
datahantering då fler
interna funktioner är
berörda, däribland
kommunikationsstöd.

4

Arbetsmiljö
hemarbete

Ny risk identifierad
med koppling till
Covid-19. Risk för att
utveckla brister i
anställdas
arbetssituation genom
en ökad grad av arbete
hemifrån. Övergången
till hemarbete medför
risker för dålig
ergonomi samt risk för
social isolering och

3

3

2

12

6

Svårighet att
kontrollera och
följa upp
riskfaktorer.
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Konsekvens

Möjlig effekt om
risk
aktualiseras?

Åtgärdsförsl
ag

Åtgärder för
att
reducera/eli
minera
risken.

Kommentar
Tidsplan,
ansvar etc.

Persondata hanteras Uppföljning
felaktigt
av rutiner för
publicering av
data i
förhållande
till
processansvar
iga. Data ska
godkännas av
processansvar
iga före
publicering.

Ansvariga

Cheferna
följer upp
upplevelsen
av
arbetsmiljön i
samband med
medarbetarsa
mtalen.
Vidare lyfts
arbetsmiljö
löpande vid
APT och vid

Ansvariga

Se
riskbeskrivning.

Verksamhetsch
efer, Regional
utvecklingsdire
ktör.

Verksamhetsch
efer, Regional
utvecklingsdire
ktör

REGION KRONOBERG

psykisk ohälsa för
medarbetare.

Oplanerade
vakanser eller
frånvaro

Uppdrag för
konstnärlig
gestaltning vid
beslut om nytill- och

enskilda
avstämningar
med
medarbetare.

Om nyckelpersoner
3
försvinner finns ej
resurser för att ersätta
med kort varsel. Ex
projektledare och
processansvariga. Risk
att uppdrag och insatser
inte kan genomföras
enligt uppsatta mål och
verksamhetsplaner. Risk
att tillkommande
uppdrag inte resurssätts
för genomförande.

3

Förvaltningen saknar
beredskap för att
hantera uppdrag kring
enprocentregeln, både
vad gäller personal och

3

3

9

9

Regional
utveckling har en
bred portfölj där
många uppdrag
bärs av endast en
person. Detta
skapar sårbarhet
och
kompetenstapp
vid vakanser,
sjukdom eller
annan ledighet.
Om tillkommande
uppdrag inte
resurssätts rätt
riskerar detta
påverka både
resultat och
personalens
arbetsmiljö.

Se riskbeskrivning.

Utifrån de beslut
som fattas kring
ny- till och
ombyggnad
behöver

Se riskbeskrivning
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Inför delår
går
ledningsgrupp
en igenom
balansen i
styrkortet
utifrån
planerad
verksamhetsp
lan, resurs
kontra
uppdrag.

Ansvariga
Regional
utvecklingsdire
ktör och
verksamhetsch
efer

Utöver att
följa
resurssättning
en i relation
till VP vid
delår ansvarar
verksamhetsc
hef för att
signalera om
vakans eller
längre
frånvaro
uppstår.
Löpande
dialog med
politiken om
eventuella
inkommande

Ansvarig
Regional
utvecklingsdire
ktör

REGION KRONOBERG

ombyggnation

resurser.

IT-miljö

Risk att IT-verktyg och
digitala plattformar
inom verksamheten inte
fungerar i
tillfredställande
utsträckning. Risk att
Regional utveckling inte
kan nå resultat i full
omfattning. Brister i
verksamhetens
informationssystem och
digitala plattformar kan
få oönskade effekter
och det är viktigt att
definiera de system som
har en avgörande
betydelse för
verksamheten.

tillämpningen av
en-procentsregeln
för konstnärlig
gestaltning
hanteras. Dessa
uppdrag kan bli
mycket
omfattande om
byggnadsprojekten
är av större art.
4

4

16

Chefer och
medarbetare
saknar en
fungerande ITmiljö för det
vardagliga arbetet.

Sida 8 av 8

uppdrag kring
konstnärlig
gestaltning.

Se
riskbeskrivning.

Uppföljning
löpande vid
avstämningar.
Stärka
dialogen
mellan
verksamheten
och IT-stöd
för att
utveckla en
bra IT-miljö
och snabb
support.

Ansvarig
Regional
utvecklingsdire
ktör

Fördelningsprinciper för
statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1798
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-11-17

Kulturnämnden

Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021.
Kulturnämnden ger sina utsedda representanter i Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskottmandat att, i samråd med övriga regioner, besluta om fördelning av
eventuella utökade statsbidrag för interregional samverkan.
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för fördelning och uppföljning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen
2010:2012. Av reglemente och arbetsordning för kulturnämnden framgår att
statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördelas i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar. Regionstyrelsens beslut om anvisningar för
kulturnämndens fördelning av statsbidrag (RS §234/2019) gäller för
mandatperioden.
Kulturrådets årliga beslut om statsbidrag till respektive region fattas årligen i slutet
av januari för innevarande år och meddelas regionerna omgående. Kulturrådets
beslut bereds av det så kallade samverkansrådet för kultursamverkansmodellen
och grundar sig på aktuell regional kulturplan och respektive regions framställan
till Kulturrådet.
Region Kronoberg betalar ut statsbidraget till berörda verksamheter kvartalsvis, i
samband med att det regionala driftsanslaget utbetalas. Det innebär att den första
utbetalningen genomförs innan Kulturrådets beslut. Utbetalningen av statsbidrag
beräknas därför i enlighet med ett antal fördelningsprinciper som kulturnämnden
beslutar om i förhand inför kommande år. Beroende på utfallet av Kulturrådets
beslut kan sedan justeringar av resterande utbetalningar av statsbidrag till regional
kulturverksamhet bli aktuella.
Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: -Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper för statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
-Förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
-RS §234/2019 Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK1798
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-11-17

Kulturnämnden

Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
Bakgrund
Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för fördelning och uppföljning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen
2010:2012. Av reglemente och arbetsordning för kulturnämnden framgår att
statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördelas i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar.
Kulturrådets årliga beslut om statsbidrag till respektive region fattas årligen i slutet
av januari för innevarande år och meddelas regionerna omgående. Kulturrådets
beslut bereds av det så kallade samverkansrådet för kultursamverkansmodellen och
grundar sig på aktuell regional kulturplan och respektive regions framställan till
Kulturrådet. Region Kronobergs årliga framställan beslutades av kulturnämnden
2020-11-04 (KN §70/2020).
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt, avdelningen
för regional utveckling i samråd med ledningsgruppen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Region Kronoberg betalar ut statsbidraget till berörda verksamheter kvartalsvis, i
samband med att det regionala driftsanslaget utbetalas. Det innebär att den första
utbetalningen genomförs innan Kulturrådets beslut. Utbetalningen av statsbidrag
beräknas därför i enlighet med ett antal fördelningsprinciper som kulturnämnden
beslutar om i förhand inför kommande år. Beroende på utfallet av Kulturrådets
beslut kan sedan justeringar av resterande utbetalningar av statsbidrag till regional
kulturverksamhet bli aktuella.
Regionstyrelsens anvisningar

Regionstyrelsens beslut om anvisningar för kulturnämndens fördelning av
statsbidrag (RS §234/2019) gäller för mandatperioden och sammanfattas nedan.






Fördelningen ska ske i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Fördelningen ska följa de villkor som Kulturrådet utfärdar årligen i
samband med beslutet.
Styrdokument för fördelningen ska vara aktuell regional kulturplan för
Kronobergs län, beslutad av regionfullmäktige.
Fördelningen ska ligga i linje med Region Kronobergs övriga
styrdokument.
Omfördelning av statsbidrag mellan regioner där huvudmannaskapet för
regionala kulturorganisationer delas kan genomföras om det blir aktuellt,
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK1798
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-11-17

under förutsättning att tydliga omfördelningsprinciper arbetas fram i
samråd med berörda regioner.
Kulturnämndens fördelningsprinciper

Nedanstående fördelningsprinciper föreslås gälla för kulturnämndens fördelning
av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
2021:








Fördelningen ska följa regionstyrelsens anvisningar (se ovan).
Som riktvärde används 2020 års fördelning av statsbidraget (se tabell
Regionalt driftsanslag och statsbidrag, kultursamverkansmodellen 2020 nedan).
Ordinarie uppräkning av statsbidraget sker utifrån den procentsats som
Kulturrådet anger, vanligtvis omkring 1%.
Om Region Kronoberg tilldelas utökade statsbidrag, utöver uppräkning, så
sker fördelning i enlighet med Region Kronobergs årliga framställan till
Kulturrådet (KN §70/2020).
Om Region Kronoberg tilldelas minskade statsbidrag så hanteras det av
kulturnämnden vid närmast kommande sammanträde.
Statsbidrag fördelas inte till verksamhet som inte uppfyller
funktionshinderspolitikens delmål.1
Statsbidraget till Regionteatern Blekinge Kronoberg och Filmregion
Sydost delas upp mellan berörda regioner i enlighet med gemensamt
förslag i regionernas respektive framställan till Kulturrådet (KN
§70/2020).

Delar av statsbidraget kommer eventuellt att omfattas av särskilda villkor. För
dessa gäller följande:



Eventuella särskilda statsbidrag som avser dels coronapandemins
konsekvenser och dels stärkta bibliotek hanteras av kulturnämnden vid
närmast kommande sammanträde.
Särskilda statsbidrag som avser kvalitetsförstärkande insatser på
scenkonstområdet fördelas till Musik i Syd och Berättarnätet Kronoberg
enligt samma villkor som 2020 och till Regionteatern Blekinge Kronoberg
(med hänsyn tagen till omfördelning av det ordinarie statsbidraget).2

1

Det vill säga handlingsplaner för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
tillgänglighetsanpassade webbplatser och e-tjänster samt undanröjande av så kallade enkelt
avhjälpta hinder i de publika lokaler som används. Från och med 2017 är det den regionala nivåns
ansvar att säkerställa att statsbidrag inte lämnas till verksamheter som inte uppfyller detta.
2 Statsbidrag till kvalitetsförstärkande insatser på scenkonstområdet avser statsbidrag som frigjordes
inom kultursamverkansmodellen med anledning av det nya pensionsavtalet på scenkonstområdet
som trädde i kraft 1 januari 2015. Regionerna ska fördela detta statsbidrag till kvalitetsförstärkande
insatser på scenkonstområdet, det vill säga insatser som främjar utveckling, förnyelse och
kompetensutveckling inom scenkonstområdet. I Kronoberg handlar det inför 2021 om totalt
1 002 232 kronor och berörda organisationer är Musik i Syd (648 747 kronor), Berättarnätet
Kronoberg (9 883 kronor) och Regionteatern Blekinge Kronoberg (343 602 kronor, efter
omfördelning av det ordinarie statsbidraget till Region Blekinge). Särskilt uppföljning av dessa
medel sker i enlighet med Region Kronobergs grundvillkor.
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Särskilda statsbidrag som avser förstärkning av den musikaliska
scenkonsten fördelas till Musik i Syd i enlighet med
förhandlingsframställan.
Kulturnämnden ger sina utsedda representanter i Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott mandat att, i samråd med övriga regioner,
besluta om fördelning av eventuella utökade statsbidrag för interregional
samverkan.
Om Kulturrådet beslutar om ytterligare villkorade statsbidrag inför 2021
fattar kulturnämnden beslut om fördelning av dessa vid närmast
kommande sammanträde, med utgångspunkt i eventuella villkor från
Kulturrådet samt Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2021.

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet rör fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet och ligger
därmed utanför Region Kronobergs internbudget. Samtidigt utgör statsbidraget
nästan hälften av de medel som kulturnämnden fördelar till extern verksamhet och
möjligheterna att genomföra den regionala kulturplanen påverkas i hög
utsträckning av beslutet från Kulturrådet.
Vid beslut om utökat statsbidrag i enlighet med Region Kronobergs
förhandlingsframställan så kan den regionala kulturplanen genomföras enligt plan.
Vid beslut om statsbidrag på samma nivå som 2020 påverkas möjligheterna att
genomföra den regionala kulturplanen enligt plan och särskilt det prioriterade
utvecklingsområdet om en internationell arena för muntligt berättande. Vid beslut
om statsbidrag på samma nivå som 2020 påverkas också de regionala
kulturorganisationernas möjligheter att genomföra ordinarie verksamhet som
planerat. Möjligheterna att genomföra den regionala kulturplanen påverkas även
vid beslut om villkorade statsbidrag eller vid nedskärning av statsbidrag. Vid något
av dessa båda scenarion hanteras ärendet vid närmast kommande sammanträde
med kulturnämnden i enlighet med en konsekvensanalys utifrån de nya
förutsättningarna.
Region Kronobergs framställan inför 2021 och förslag till fördelningsprinciper
innebär inga omfördelningar av statsbidrag inför 2021, däremot sker en
omfördelning av statsbidraget till två regionala kulturorganisationer med delat
huvudmannaskap (Regionteatern Blekinge Kronoberg och Filmregion Sydost)
mellan berörda regioner. Därmed avslutas den process om inleddes 2019 för att
skapa ökad transparens och större rättssäkerhet kopplat till statsbidraget för
verksamheter med delat huvudmannaskap.
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021.
Kulturnämnden ger sina utsedda representanter i Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott mandat att, i samråd med övriga regioner, besluta om fördelning av
eventuella utökade statsbidrag för interregional samverkan.
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Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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REGIONALT DRIFTSANSLAG OCH STATSBIDRAG,
KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2020
Regionalt
driftsanslag

Statsbidrag

Totalt

Kulturparken Småland

11 592 678

7 230 572

18 823 250

Musik i Syd

9 563 277

14 328 245

23 891 522

Regionteatern Blekinge Kronoberg

12 761 804

13 844 0363

26 605 840

Ljungbergmuseet

1 248 294

110 224

1 358 518

926 643

218 276

1 144 919

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

2 959 239

1 887 7254

4 846 964

Hemslöjden i Kronoberg

1 052 809

676 852

1 729 661

Filmregion Sydost

1 039 863

adm. via Region
Kalmar län

1 039 863

Riksteatern Kronoberg

343 679

313 424

657 103

Bild- och form Kronoberg

342 237

338 647

680 884

41 830 523

38 948 001

80 778 524

Berättarnätet Kronoberg

Totalt

Av 2020 års statsbidrag har 1 231 300 kronor fördelats till kvalitetsförstärkande
insatser på scenkonstområdet enligt nedan:




Regionteatern Blekinge Kronoberg (572 670 kronor)
Musik i Syd (648 747 kronor)
Berättarnätet Kronoberg (9 883 kronor)

3

Inklusive Region Blekinges statsbidrag, som fördelas av Region Kronoberg
Inklusive tillfälligt statsbidrag 2018–2020 för att stärka området litteratur och läsfrämjande
(700 000 kronor)
4
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Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
t.o.m. SFS 2019:1082

SFS nr: 2010:2012
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1082
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras
även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.
2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till en region.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2019:1082).
3 § Det som sägs om en region i denna förordning gäller, med undantag för det
som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för Gotlands
kommun. Förordning (2019:1082).

Ändamålet med fördelning av statsbidraget
4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska
målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Definition

/

5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som regionen
vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd,
prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna. Förordning
(2019:1082).

Villkor för regionernas fördelning av statsbidraget
6 § En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
regional kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer
med denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna
förordning.
Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat. Förordning
(2019:1082).
7 § Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan
med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det
statsbidrag som regionen ska fördela. Förordning (2019:1082).
8 § Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska regionen ansvara för att
bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare
till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Regionen får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första
stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller
de krav på anknytning till regionens område eller dess medlemmar som avses i 2
kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Regionen får även lämna statsbidrag till
överskridande samarbeten mellan olika konstområden. Förordning (2019:1082).
9 § Regionen får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också får
bidrag från region, kommun eller annan huvudman. Förordning (2019:1082).

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner
9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder det civila
samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta
fram och genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag
10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
/

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som
också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman. Förordning
(2019:1082).
11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd
särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig
förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning
12 § Regioner som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen följa
upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har använts och vilka
effekter som uppnåtts. Förordning (2019:1082).

Återbetalning och återkrav
13 § En region som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om
1. regionen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att
statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och regionen borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. regionen inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.
Förordning (2019:1082).
14 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får Statens kulturråd
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2019:1082).
15 § Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått bidrag för
enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig för den del av bidraget som
inte har använts.
16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska regionen
besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som återbetalningsskyldigheten
avser. Om det finns särskilda skäl för det, får regionen besluta att avstå från att
kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.
Förordning (2019:1082).

Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning.

Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

/

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.

/

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 234

Anvisningar inför fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet
(19RGK1722)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner föreslagna anvisningar till kulturnämnden inför fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet under mandatperioden.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I Region Kronoberg är
det kulturnämnden som ansvarar för hantering av statsbidrag till regional
kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen 2010:2012. 2019 års
fördelning av statsbidrag till Kronobergs län omfattade totalt 37 176 000 kronor. Av
reglemente och arbetsordning för kulturnämnden framgår att nämnden ska fördela
statsbidraget i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
I tjänsteskrivelsen lämnas förslag på anvisningar samt en beskrivning av förslagets
konsekvenser. Tjänsteskrivelsen innehåller även en kort introduktion till
kultursamverkansmodellen och dess årscykel samt beskrivning av statsbidragets
hantering för kulturorganisationer med flera regionala huvudmän.
Förslag till beslut

regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner föreslagna anvisningar till kulturnämnden inför fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet under mandatperioden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Tjänsteskrivelse Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 §288 RSAU Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Paragrafen är justerad

Överenskommelse
Scensommar Kronoberg
2021

9
20RGK1817

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1817
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2020-11-12

Kulturnämnden

Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till överenskommelse mellan Växjö kommun
och Region Kronoberg.
Kulturnämnden anslår 500 000 kr till Växjö kommun från utvecklingsmedel för
kultur på okonventionella arenor.
Sammanfattning
Under 2019 och 2020 har ett utvecklingsarbete kring regionalisering av
Scensommar i samarbete med länets kommuner genomförts. Insatserna har fallit
väl ut och kulturansvariga förtroendevalda i kommunerna har på kommunalt
forum kultur uttryckt önskemål om att fortsätta satsningen. För att fortsätta
utveckla samarbetet föreslås en ny överenskommelse med Växjö kommun kring
genomförande av Scensommar Kronoberg 2021.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande (M)

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Förslag till Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2021
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Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg kring Scensommar Kronoberg 2021
1. Inledning
Region Kronoberg och Växjö kommun samarbetar inom kulturområdet för att
regionalisera Växjö kommuns koncept Scensommar. Syftet är att skapa
samarbetsstrukturer och utveckla arrangörskapet i länet för att säkerställa kultur i
hela Kronoberg samt höja kvaliteten i utbudet. Målet är att fler invånare ska möta
kultur på okonventionella platser i sin vardag. Överenskommelsen gäller
Scensommar Kronoberg 2021 och förberedelser inför det. Under året genomförs
också arbete med att utforma en långsiktig överenskommelse.
Överenskommelsen grundas på:
− Gällande Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
− Gällande Regional kulturplan för Kronobergs län
− Gällande Kultur- och fritidspolitiska utgångspunkter i budget för Växjö
kommun
2. Scensommar Kronoberg 2021 - uppdrag
Under Scensommar Kronoberg 2021 erbjuds tre professionella akter riktade till
barn/familj till respektive kommun i Kronoberg för 40 000 kr. Om en kommun
önskar köpa flera akter sker förfrågan direkt till Växjö kommun och hanteras
utanför denna överenskommelse.
Aktiviteterna ska:
− vara kostnadsfria för invånare och besökare,
− ha en bred variation,
− ske under sommaren 2021,
− ske på okonventionella platser.
Respektive kommun avgör i dialog med scensommarprojektledaren på Växjö
kommun vilka platser som är okonventionella att möta kultur på.
Växjö kommun har det övergripande ansvaret för insatsen och tecknar
överenskommelser med respektive kommun för att tydliggöra respektive parts
åtaganden. Bland annat tydliggörs mottagande kommuns ansvar att skapa lokala
samarbetspartners för arrangörskapet. Parallellt med Scensommar Kronoberg
2021 genomför Växjö kommun sin årliga satsning Scensommar Växjö.
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Roller och ansvar

Region Kronoberg finansierar den regionala samordningen av Scensommar
Kronoberg. Region Kronoberg initierar och förankrar samarbetet med övriga
kommuner i syfte att säkerställa den enskilda kommunens avsikt att delta samt
förståelse för kostnadsfördelningen.
Växjö kommun ansvarar för:
-

att teckna överenskommelser med respektive kommun,
programläggning och bokning av produktioner i samråd med övriga
kommuner,
framtagande av kommunikationsplan och marknadsföringsmaterial,
rekrytering av sommarpersonal,
inköp av utrustning och upphandling av teknik,
genomförande och dokumentation av Scensommar Kronoberg 2021.

Den lokala och regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds
avstånd. Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om
armlängds avstånd att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt
lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa
bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.
Coronapandemin

Det råder stor osäkerhet kring hur Coronapandemin kommer att utvecklas under
sommaren 2021. Förutsättningarna för genomförandet av Scensommar
Kronoberg kan komma att påverkas och därför behöver projektledningen planera
för flexibilitet och omställning i samråd med styrgruppen.
Hållbarhetsperspektiv

Verksamheten ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Social hållbarhet
Invånare i länet ska ha möjlighet att på lika villkor ta del av och utöva kultur. Det
innebär att kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det innebär även att invånarna ska ges
jämlika förutsättningar för att själva uttrycka sig. Verksamhet med finansiering
från regionen ska vila på demokratisk grund i vilken kvinnor och män, flickor och
pojkar, oavsett bakgrund får möjlighet att forma sina liv.
Barn och unga
Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande
oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Kulturverksamhet för och
med barn och unga ska prioriteras. Utbud och aktiviteter ska präglas av kvalitet
och bestå av en mångfald av uttryck. Arbete med kultur för barn och unga ska
utgå från barnkonventionen.
Jämställdhet och mångfald
Verksamhet med regional finansiering ska verka i enlighet med målet i den
nationella jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
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Tillgänglighet
Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som personer utan
funktionsnedsättning få tillgång till kultur. Verksamhet med regional finansiering
ska verka i enlighet med målen för den nationella funktionshinderspolitiken.
Verksamhet med regional finansiering ska ha information om tillgänglighet till
publik verksamhet och arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i
fristående evenemangskalendrar som används.
Avtalsrekommendationer

Växjö kommun ansvarar för tillämpning av aktuella avtal och rekommendationer
avseende professionella kulturskapares medverkan. Avtalen ska vara skriftliga.
3. Styrning, uppföljning och utvärdering
Scensommarprojektledaren ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i
enlighet med denna överenskommelse, Regional kulturplan för Kronobergs län,
Växjö kommuns Kultur- och fritidspolitiska utgångspunkter i budgeten samt
överenskommelser med respektive kommun.
Scensommar Kronoberg har en styrgrupp som består av Växjö kommuns
kulturchef, projektledaren för Scensommar och en kultursamordnare inom
Region Kronoberg.
Växjö kommun är arbetsgivare med formellt ekonomiskt, juridiskt och
administrativt ansvar för tjänsten. Scensommarprojektledaren har
verksamhetsansvar avseende rapportering och mottagningsattesträtt samt eget
kostnadsställe inom Växjö kommuns ekonomisystem. Rapportering sker till
kulturchefsnätverket en gång per år. Ordinarie kommunal uppföljning sker enligt
gängse former. I kvartal tre bjuds Scensommar Kronoberg in till ett samtal under
ett Kommunalt forum kultur.
Slutrapport samt ekonomisk redovisning för Scensommar Kronoberg 2021 ska
vara Region Kronoberg tillhanda senast 16 oktober 2021.
4. Finansiering
Scensommar Kronoberg 2021 finansieras genom:
− 500 000 kronor i regional finansiering från Region Kronoberg
− Kommunal finansiering från länets övriga kommuner
De regionala medlen utbetalas fyra gånger per år. Om insatsen inte genomförts i
enlighet med överenskommelsen eller om medlen inte upparbetats kan det
innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas.
5. Avtalslängd och övriga villkor
Överenskommelsen ska godkännas av respektive nämnd och gäller från och med
dokumentets undertecknande. Överenskommelsen gäller Scensommar Kronoberg
2021 samt förberedelser inför det.
Om någon av huvudmännen under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar
av Scensommar Kronobergs verksamhet belyst ska scensommarprojektledaren
samt Växjö kommun svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram.
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6. Underskrift
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
erhåller varsitt.

________________________

_________________________

_________________________
Jon Malmqvist
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Växjö kommun

_________________________
Pernilla Sjöberg
Kulturnämndens ordförande
Region Kronoberg

Ort och datum

Ort och datum
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Kulturnämnden

Kultur i vården
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning
I samband med budget 2018 avsatte regionfullmäktige 1 000 000 kronor årligen till
en satsning på kultur i vården 2018 - 2020. Uppdraget lades på kulturnämnden
som hösten 2017 genomförde förstudien Kulturens läkande kraft i Kronoberg (§3 KN
2018). Förstudien förordade ett strategiskt samarbete mellan kulturområdet och
hälso- och sjukvården. Målsättningen i det fortsatta utvecklingsarbetet blev att
utforma en hållbar modell för att ta emot kultur i vården i Region Kronoberg och
att kultur integreras som ett verktyg i vårdandet.
2019 tillsattes två uppdragsledare på vardera 25 procent för att leda
utvecklingsarbetet, som organiserades under avdelningen FoUU (Forskning,
utveckling och utbildning). En referensgrupp med representanter från olika delar
av Region Kronobergs sjukvårdsorganisation och avdelning för regional utveckling
bildades och har under processen aktivt bidragit med kunskap in i arbetet.
Parallellt med framtagande av en handlingsplan och internt förankringsarbete har
interna och externa pilotprojekt genomförts. Samverkan kring insatser inom
området kultur i vården har även skett med Region Kronobergs
kulturorganisationer med regionala uppdrag. Arbetet med framtagandet av planen
samt genomförande av pilotprojekten har på olika vis begränsats med anledning av
covid-19 pandemin.
Uppdraget från regionfullmäktige om Kultur i vården är nu avslutat. Förslag finns
gällande en fortsättning inom hälso- och sjukvården, dvs att hälso- och sjukvården
ska ansvara för kultur i vården på samma sätt som för övrig vård. Regionala
kulturorganisationer som medverkat i utvecklingsarbetet finns fortsatt tillgängliga
som en resurs för hälso- och sjukvården. Vid behov av projektmedel för specifika
insatser framöver, finns möjlighet till finansiering inom ramen för kulturnämndens
strategiska utvecklingsmedel.
Hållbara och långsiktiga möjligheter och förutsättningar för hälso- och sjukvården
i Region Kronoberg att arbeta vidare med kultur som verktyg och metod har
formulerats i handlingsplanen: Mening, motivation och livskraft – plan för kultur i vården.
Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Mening, motivation och livskraft – plan för kultur i vården
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PLAN FÖR KULTUR I V ÅRDEN

May Olsson, Marie Folkesson Jonsson,
Utveckling och innovation, FoUU
Foto: Anna Nordström
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Inledning
I början av vårt arbete möttes vi någon gång av kommentaren att ”Det här har vi testat förr.
Det funkar inte”.
Men forskningen inom området kultur i vården har växt, och visar otvetydigt att jo, det gör det
visst. Det funkar. En av våra första upplevelser som tydligt visar detta är filmen Alive inside och
historien om Henry.
Henry sitter hopsjunken i sin stol på äldreboendet, utan kontakt med yttervärlden, utan språk.
Alla försök till kommunikation fallerar. Han talar inte, känner inte igen sin egen dotter.
Men så får han ett par hörlurar med musik från sitt tidigare liv, musik som dottern vet att han
en gång lyssnat på och sjungit till.
Förvandlingen är total och omedelbar! Henry lyser upp, sjunger med, börjar berätta, han svarar
på frågor. Hans identitet och minne hittar en stig tillbaka genom musiken, och det är absolut
mirakulöst att betrakta. Förvandlingen håller i sig även ett tag efteråt.
Möjligheten att uttrycka sig, att bli sedd och hörd och att ha ett språk är inte självklarheter för
alla. Inte heller en god hälsa. Men kultur i vården kan bidra med verktyg och metoder som kan
ge bättre möjligheter till förståelse, träna upp färdigheter och stimulera det friska i människan.
Även under covid-19 pandemin har människor sökt sig till kulturen. Kulturaktörernas
uppfinningsrikedom för att bjuda på kultur på alternativa, smittfria sätt är imponerande.
Kanske är det i svåra tider som kulturen behövs som bäst.
Citatet nedan är från Professor Gunnar Bjursell från Centrumet för Kultur, Kognition och
Hälsa och är intro till Håkan Hellströms låt Bit dig i läppen som handlar om musikens helande
kraft.

"Om man lyssnar på musik som man verkligen tar till sig, då kan man se att den
har direkt väldigt starka, nästan farmakologiska effekter, ungefär som att ta ett
piller, i det att den kan ge en stark dopamin-kick helt enkelt. Och då tar den över,
och på det sättet har man kunnat säga att stark musikalisk upplevelse kan
minska en smärtupplevelse, kan minska ångest och så."
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Sammanfattning
Mål med uppdrag Kultur i vården 2017–2020: att skapa en hållbar och långsiktig plan för
Region Kronobergs arbete med kultur i vården. Planen ska visa möjligheter och förutsättningar
för hälso- och sjukvården att arbeta med kultur som verktyg och metod i vården.
Under arbetets gång har vi gjort ett antal upptäckter:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuell forskning inom området kultur i vården visar på evidens för att kultur har goda
effekter som metod och verktyg både när det gäller både främjande och förebyggande
vård och insatser, och som stöd och behandling.
Det finns tveksamheter och förutfattade meningar om området kultur i vården.
Området kultur i vården är nytt och oetablerat inom hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg.
Gemensamt språk för området kultur i vården saknas.
Både inom hälso- och sjukvården och inom kultursfären finns eldsjälar som är
intresserade av och vill arbeta med kultur i vården.
Varken kulturområdet eller hälso- och sjukvården har professionell kunskap när det
gäller effektivt nyttjande av kultur i vården.
Forskning och evidens måste finnas med som en patientsäker grundpelare.
I hälso- och sjukvården finns en trend mot att arbeta mer tvärvetenskapligt –
naturvetenskap, humaniora och medicin möts.
Inom hälso- och sjukvården har vi funnit intresse av att sammanlänka de olika
områdena som berör hälsa, humaniora och medicin – människan i vården.
Det pågår en omställning till personcentrerad vård som bland annat innebär att beakta
hela människans behov; fysiska såväl som psykiska, sociala och andliga.

Våra rekommendationer

Det behövs en solid organisation för kultur i vården med tydliga roller och ansvarsfördelning
som innehåller en processledarfunktion och har representanter från alla intressenter. Dessa
representerar både hälso- och sjukvården, kulturområdet, patienter och närstående. Ett
utforskande arbetssätt behöver användas, och dokumentation och uppföljning är viktiga delar.
Det behövs ett stabilt utvecklingstempo med möjlighet till dialog och reflektion för lärandet. Vi
tror att detta är avgörande för ett brett och nytt område som kultur i vården.
En hjälp för framtida arbete kan vara den forskningsbaserade utvärderingsguide som hösten
2020 tagits fram av Region Skåne i samarbete med Aalborgs Universitet. (Utvärderingsguide för
kultur och hälsa, 2020)

Vi föreslår en fastställd ekonomisk budget enligt något alternativen i avsnittet Finansiering och
möjliga effekter av tre olika förslag. Ett minimikrav är att budgeten täcker kostnader för
processledning, aktiviteter och projekt.
Vidare rekommenderar vi en bred definition av området kultur i vården och dess aktiviteter.
En bred definition behövs för att hålla dörren öppen för nya möjligheter. Gemensamt för
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aktiviteterna är att de är kreativa, skapande och personligt utvecklande. Vii föreslår att man
utgår från det hermeutiska kulturbegreppet vilket i korthet innefattar människans alla aspekter av
livet som har med mening, tolkning och kommunikation att göra.
Det är också önskvärt att det finns en öppenhet för att kultur i vården både kan vara
främjande, förebyggande och användas i stöd och behandling.
Aktuell forskning visar att det är viktigt med en medvetenhet om att metoder och verktyg
behöver anpassas individuellt efter person, och inte efter grupp. All kultur passar inte alla. Vårt
deltagande och utövande av kultur är personligt. Till exempel kan ett och samma musikstycke
ge upphov till helt olika reaktioner hos olika människor, eller kanske ingen reaktion alls hos
vissa.
Aktiviteterna inom området kultur i vården ska följa forskning och evidens, och det ska alltid
finnas ett tydligt mål och ett syfte för den enskilda personen. Arbetet med aktiviteterna är
aktivt och målmedvetet. Exempel på aktiviteter kan vara konst, dans, teater, musik, litteratur,
berättande, film, natur, djur och mat, men vi vill inte utesluta att flera kan läggas till.
Vi rekommenderar också att kultur i vården samverkar nära med övriga relaterade områden
inom hälsa, humaniora och medicin, till exempel med personcentrerad vård.
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Politiskt uppdrag
Bakgrund

I samband med budgetarbetet 2018 fick kulturnämnden ett uppdrag från regionfullmäktige att
utveckla området kultur i vården.
En förstudie resulterade i en rapport: Kulturens läkande kraft i Region Kronoberg., se
källförteckning. I förstudien presenterades tre olika förslag för fortsatt arbete och man
beslutade sig för alternativ medium (se nedan)
Small – plan, kunskapsuppbyggnad. En plan för kultur i vården arbetas fram
och aktiviteter för kunskapsuppbyggnad pågår parallellt.
Medium – plan, kunskapsuppbyggnad, kulturombud och pilotprojekt. En plan
för vården arbetas fram och aktiviteter för kunskapsuppbyggnad pågår parallellt.
Large – plan, kunskapsuppbyggnad, pilotprojekt och samverkan med
kommunerna. Som förslag medium med tillägg av samverkan med kommunalt
forum och att insatserna även sprids och innefattar kommunerna i Region
Kronoberg

Uppdrag

Kulturnämnden beslöt 2018 att för perioden 2018 – 2020 avsätta 1 000 000 kronor årligen för
arbete med kultur i vården enligt alternativ medium (se ovan).
Ett första steg var att utforma en hållbar plan, med syfte att öka förutsättningarna för hälsooch sjukvården att använda kultur som verktyg och metod. Eftersom kultur i vården är ett
område som är i början av sin utveckling betonades hållbarhet och långsiktighet.
2019 tillsattes två uppdragsledare på vardera 25 procent, en referensgrupp skapades,
pilotprojekt initieras och arbetet med dialog om kultur i vården började.
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Vad kan kultur i vården vara hos oss i Region Kronoberg?
Erfarenheter och nuläge

Uppdrag: Mål att som steg 1 skapa en hållbar plan för att ge ökade förutsättningar för hälso- och

sjukvården att kunna ta emot och använda kultur som ett verktyg. Hållbarhet och långsiktighet betonas i
uppdraget.
I vårt arbete med detta uppdrag har vi mött många personer både från kulturområdet och från
hälso- och sjukvården. Vi har samlat in kunskaper från olika håll – regionalt, nationellt och
internationellt. Vi har arbetat tillsammans med en referensgrupp som representerar olika delar
av verksamheterna inom Region Kronoberg, och de har tillsammans arbetat utifrån frågor som
nuläge, framtid, trender, möjligheter, hinder och önskat läge. Vi har skaffat oss kunskaper som
rör människans skapande förmåga och hur motivation och emotion är sammanlänkade. Vi har
fått möjlighet att testa olika varianter av pilotprojekt, både med initiativ från hälso- och
sjukvården och med riktade pengar till kulturaktörer. Genom det har vi fått möjlighet att se hur
olika sätt att sammankoppla kultur och hälso- och sjukvård kan fungera. Och vi har försökt att
förstå vad kultur egentligen är.
Vi har under arbetets gång gjort ett antal upptäckter. Här är några av dem vi tycker är mest
betydelsefulla.
•

Aktuell forskning inom området kultur i vården visar på evidens för att kultur
har goda effekter som metod och verktyg för hälso och sjukvård både det gäller
både främjande och förebyggande, och som stöd och behandling. Området är
nyetablerat och i utvecklingsfas, men från hela världen kommer nu forskning och nya
studier som bara för ett par årtionden sedan skulle betraktats med stor skepsis. Dessa
studier görs idag på ledande universitet och på hög vetenskaplig nivå.

•

Det finns både tveksamheter och förutfattade meningar kring området kultur i
vården, och de finns på båda professionssidorna, både inom hälso- och sjukvård och
inom kulturområdet. Inom hälso- och sjukvården har vi mötts av uppfattningen
att ”detta gjorde vi på 80-talet och det är bara flum”, och inom kulturen värjer man sig
mot att ”kultur ska vara något som finns för nyttans skull” - kultur ska finnas för sin
egen skull och ge en mångfald av röster i ett fritt och demokratiskt samhälle, menar
man. Tveksamheter och förutfattade meningar bottnar förmodligen i bristen på
gemensamt språk och gemensam begreppsanvändning, i okunskap, och i att området är
så pass oetablerat som det är.

•

Området kultur i vården är ett nytt och oetablerat arbetsområde inom hälsooch sjukvården i Region Kronoberg. I hälso-och sjukvården som helhet spelar
kulturen en marginell roll, men på vissa håll får den en allt större betydelse, till exempel
på barnkliniken och inom rättspsykiatrin. Inom vissa patientgrupper används kultur
integrerat i vården sedan gammalt, till exempel inom rehabilitering och habilitering,
även om det inte benämns så. Ett exempel på detta är IVA-dagboken. En bok med
foton och noteringar som personal och närstående gör under den tid som en patient
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vårdas på intensivvårdsavdelningen, och den är sedan ett stöd i bearbetningen av det
som hänt – man arbetar här med berättelse och bild som hjälp.
•

Ett gemensamt språk för området kultur i vården saknas. Kultur är ett
mångfacetterat begrepp. Otydlighet minskar möjligheten till samverkan och utveckling.

•

Både inom hälso- och sjukvården och inom kulturen finns eldsjälar som är
intresserade av, och vill arbeta inom området kultur i vården. Här finns en kraft
och nyfikenhet på området, men eldsjälarnas möjligheter att konkret agera och påverka
hälso- och sjukvården är små.

•

Varken kulturområdet eller hälso- och sjukvården har professionell kunskap när
det gäller effektivt nyttjande av kultur i vården. För en positiv utveckling är det
viktigt med tvärprofessionell samverkan. Det kan ha stor betydelse att skapa forum för
möten mellan kultur, hälso och sjukvård, invånare, forskare och utvecklare. Ett
gemensamt språk är angeläget, både kulturellt och begreppsligt, om detta ska fungera.

•

För att nå hälso- och sjukvården måste forskning och evidens finnas med som
en patientsäker grundpelare. Hälso- och sjukvården behöver därför vara ansvarig
och beställare av kultur i vården precis på samma sätt som för övrig vård.

•

Inom hälso- och sjukvård finns en trend att arbeta mer tvärvetenskapligt, det vill
säga att naturvetenskap och humaniora närmar sig varandra och detta har bland annat
lett fram till det som kallas för personcentrerad vård.

•

Omställning till personcentrerad vård innebär att man hela tiden arbetar med
individen i fokus, utgår från hens behov och resurser, och rekommenderar stöd
och behandling utifrån det. Vården ska i arbetet beakta hela människan, det vill säga
inte enbart patientens fysiska behov utan även psykiska, sociala och andliga. En
mångfald av metoder och verktyg ger bättre förutsättning för att kunna erbjuda
individuell och flexibel vård. Kultur i vården kan erbjuda fler metoder och verktyg

•

De finns i vissa fall låg följsamhet till råd och ordination från vården. En
utmaning inom hälso- och sjukvården kan vara att motivera patienter att följa
rekommenderade råd och ordinationer. Exempelvis tycker många det är svårt att göra
livsstilsförändringar som att sluta röka eller gå ner i vikt. I motivation och
meningsfullhet finns krafter som behöver koncentreras och fokuseras, och det finns
delar inom kulturen som kan bidra till detta.

•

Inom hälso- och sjukvården har vi funnit ett intresse av att sammanlänka de
olika områdena som berör hälsa, humaniora och medicin – människan i vården.
Skulle det vara möjligt kan det innebära samverkansvinster och en större kunskapsbas.
Det kan också ge området kultur i vården högre anseende och förtydliga för hälso-och
sjukvården.
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Förslag på framtida arbetssätt

Utifrån dessa upptäcker vill vi nu närma oss de möjligheter som vi ser för Region Kronoberg
och området kultur i vården
För att förändra den nulägesbild vi funnit menar vi att det är viktigt med stabilitet, långsiktighet
och kunskap. Vi behöver en stabil organisation med mandat, tydliga roller och
ansvarsområden.
Vi behöver ett arbetssätt som främjar samverkan, som är drivande och som regelbundet
utvärderar och följer upp. Här ingår att arbeta med fokus på nytta och effekt för patient och
närstående, i samverkan med samtliga intressenter och med samordning av kompetenser för nå
framåtdriv.
Region Kronoberg har erfarenhet och vana vid av att samverka med övriga regioner i landet.
Nationellt finns det finns exempel på forskning och utveckling inom området kultur i vården.
Vi menar att Region Kronoberg kan vara en del av detta arbete och bidra efter förmåga,
kunskaper, och med våra erfarenheter.
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Vision
Vi föreslår en vision:

Mening, motivation, livskraft – en väg till hälsa med hjälp av kultur
Definition av området kultur i vården i Region Kronoberg
I Region Kronobergs program kultur i vården väljer vi att tillämpa en bred definition för att
hålla dörren öppen för nya möjligheter. Gemensamt för aktiviteterna är att de är kreativa,
skapande, personligt utvecklande och hälsofrämjande. Forskning visar att metoder och verktyg
inom kultur i vården inte enbart påverkar välbefinnandet, de skapar också motivation och
mening, de inspirerar och berikar och de tränar olika förmågor. Vissa metoder kan också bidra
till social samhörighet och hjälp till ett nytt uttrycksmedel. Därför föreslår vi att man utgår från
det hermeutiska kulturbegreppet (se kapitel ordet kultur), vilket i korthet innefattar människans alla
aspekter av livet som har med mening, tolkning och kommunikation att göra.
Området kultur i vården följer forskning och evidens, och har alltid ett tydligt mål och syfte för
den enskilda personen. Arbetet ska vara aktivt och målmedvetet. Exempel på aktiviteter kan
vara konst, dans, teater, musik, litteratur, berättande, film, natur, djur och mat.
Aktuell forskning visar att det är viktigt att metoder och verktyg anpassas individuellt, och inte
efter grupp. All kultur passar inte alla. Vårt deltagande och utövande av kultur är personligt.
Till exempel kan ett och samma musikstycke ge upphov till helt olika reaktioner hos olika
människor, eller kanske ingen reaktion alls hos vissa.
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Initiativ till projekt inom kultur i vården kan komma både från hälso- och sjukvården, från
kulturområdet eller från forskningen.
Kultur i vården samverkar nära med övriga relaterade områden inom hälsa, humaniora och
medicin och bör ha sin placering inom arbetsområdet personcentrerad vård.

Betydelsen av samverkan
Varken kulturområdet eller hälso- och sjukvården har en färdig och professionell kunskap om
effektivt nyttjande av kultur i vården. Ingen av dem har idag kunskap för att på egen hand
bygga upp området kultur i vården Parterna behöver mötas och arbeta tvärprofessionellt med
nytta och effekt i fokus, och i samverkan med patienter och närstående. Ett sätt kan vara att
skapa forum och nätverk för möten och samverkan: Kultur, hälso- och sjukvård, forskning,
utveckling, invånare, patient och närstående.

Gemensamt språk
En förutsättning för samverkan är att man förstår varandra. Man behöver inte tycka eller mena
samma sak – det kan i stället vara en fördel i ett arbetsområde som inte har en konkret målbild
att få tillgång till en mångfald av perspektiv, tankar och idéer. Det kan istället öka
förutsättningarna att nå bästa ”målet”. Men man behöver prata med varandra på samma språk.
Ordet kultur är kanske ett av de mest mångtydiga begrepp vi har. Det innebär att det är lätt att
vi pratar förbi varandra och att det blir missförstånd. För att lyckas att samverka är det därför
viktigt att förklara vad vi menar. Se vidare kapitlet Ordet kultur.
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Att navigera utan karta
Kultur i vården är ett nytt område utan tydlig målbild. Ibland förespråkas mer
tvärvetenskapliga arbetssätt för att komma till rätta med delar både inom hälso- och sjukvården
och i övriga samhället som inte fungerar optimalt. Naturvetenskap och humaniora närmar sig
varandra inom en rad samhällsområden, och forskning visar positiva effekter av detta, inte
minst inom hälso och sjukvård.
Lämplig arbetsmetod
Kultur i vården behöver en arbetsform som passar för ett område där det inte finns några
färdiga lösningar eller tydliga mål mer. Arbetet behöver bedrivas med god struktur och söka sig
fram. Man behöver vara beredd att snabbt justera och kanske ändra riktning när ny
information uppenbarar sig. Man kan skilja mellan målstyrda och målsökande projekt, och
kultur i vården uppfyller alla kriterier för att vara ett målsökande projekt, som så många av vår
tids samhällsutmaningar är.
För att lyckas nå värdeskapande effekter är det alltid viktigt att välja rätt arbetssätt.
Ofta upplever man i utvecklingsprojekt, som exempel kultur i vården, att osäkerhet finns både
om hur man ska jobba och om resultatet – målet, slutprodukten. Det finns alltså ofta utöver
målosäkerhet också processosäkerhet.
Målosäkerheten är svårt att minska, men man kan göra vad man kan för att minska
osäkerheten om hur man ska arbeta genom en kunnig processledare, en stabilt grundad
organisation och väl utvalda arbetsmetoder.
11

Gör på rätt sätt
Vi vill därför för kultur i vården rekommendera ett arbetssätt där man i hög utsträckning
samverkar med patient, närstående och invånare och testar sig fram istället för att dra slutaster
utifrån analys på traditionellt vis. Vägen fram är att aktivt lyssna till omvärlden, vara lättrörlig
och snabbt ändra riktning vid behov. Ett målosäkert projekt behöver ständiga inspel från
omvärlden och från dem som är tänkta målgrupper för arbetet.
Ledarskapet i ett målosäkert projekt är viktigt, nästan än viktigare än i ett målstyrt projekt. Här
behövs en ledare som klarar av att navigera trots betydande osäkerhet.
Det är viktigt är att förstå att det som vanligtvis är det naturliga - att minimera osäkerheten för
arbetsgruppen genom att skapa rutiner och strukturer - i detta läge kan innebära att vi missar
det viktigaste insikterna, och då också de mest värdeskapande erfarenheterna. Gruppen
behöver våga vara i det osäkra och okända. En ledares uppgift blir att skapa balans och energi
trots osäkerhet. För att komma framåt behöver man ”göra på rätt sätt, inte göra rätt saker”.
Kultur i vården som område behöver samla på sig kunskap och erfarenheter, goda och mindre
bra, för att utvecklas positivt. En viktig uppgift blir att fortlöpande dokumentera och skapa
utrymme för reflektion och dialog och på detta sätt bygga upp kunskap efterhand. En
möjlighet är att ta hjälp av Region Skånes nyligen framtagna utvärderingsguide för Kultur och
hälsa. Den är resultatet av ett samarbete mellan Region Skåne och Universitetet i Aalborg.
(Utvärderingsguide för kultur och hälsa, 2020)

En stabil men anpassningsbar grund
Ett litet, nytt och oetablerat område, som dessutom brottas med förutfattade meningar och
tveksamheter, behöver en stabil grund och möjlighet att arbeta långsiktigt för att utvecklas
hållbart. Denna organisation behöver både vara stadig och flexibel utifrån de behov som
uppstår.
Vad behövs?
•
•
•

•
•

Ett tydligt beslut att Region Kronoberg ska arbeta med kultur i vården
En avsatt budget kan ge bättre utgångsläge, och ge både mandat och
handlingsutrymme.
En etablerad organisation för området med tydligt ansvar och rollfördelning, som
aktivt skapar forum för samverkan och nätverk och ger en plattform för utforskande
arbete med framåtdriv
En ledarfunktion
En processgrupp med representanter från hälso- och sjukvård, forskning, kultur,
utveckling och med representation av invånare, patient och närstående.

Organisationen ska vara en tydlig nod för arbetet, förmedla kontakter mellan olika parter och
fungera som kunskaps- och erfarenhetsbank.
En styrka kan vara att samla närliggande ämnesområden som hälsa, humaniora, etik och
personcentrerad vård, och kombinera dessa med forskning. Det ger större möjlighet att dela
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kunskap, det ger samordningsvinster och det ger en tydlighet i kommunikationen till övriga
verksamheter.

Vi rekommenderar

Utifrån de kunskaper och erfarenheter (se kapitel Erfarenheter och nuläge) som vi fått under
arbetet med kultur i vården vill vi rekommendera ett antal punkter. Vi hoppas att dessa kan
bidra till ökade möjligheter för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg att använda kultur
som verktyg och metod. Vi vill också visa på alternativ och på möjliga effekter utifrån
budgetnivå och fördelning av den.
•
•
•
•
•

Prioriterade målgrupper – patienter, närstående, vårdpersonal
Insatsområden – främjande, förebyggande, stöd- och behandling
Ansvarsfördelning – hälso- och sjukvården ansvarar för kultur i vården på samma sätt
som för övrig vård.
Finansiering och effekter – se nedan för förslag
Organisation – kultur i vården placeras inom området Människan i vården, det vill säga
tillsammans med personcentrerad vård, nätverket etikombud och hälsa, humaniora och
medicin.

Vidare rekommenderar vi
•
•

•
•
•

ett tydligt beslut på att Region Kronoberg ska arbeta med kultur i vården
en fastställd och riktad budget på för kostnader som lön, kunskapsuppbyggnad,
genomförande av utvecklingsprojekt. Se olika möjligheter i avsnittet Finansiering och
möjliga effekter.
rekrytering av processledare som placeras i FoUU
en stabil arbetsgrupp skapas som representerar: patienter, närstående, kultur, folkhälsa,
sjukvård, kunskap om utvecklingsarbete, forskning.
första uppdrag för processledare och arbetsgrupp:
o skapa en gemensam bild och ett gemensamt språk
o skapa tydliga roller och dela upp ansvarsområden
o undersök och besluta på vilket sätt arbetet ska göras – arbetsformer och
metoder. Viktigt att arbeta med flexibla och utforskande metoder och samla in
resultat, bra och mindre bra, och lära utifrån dem.
o fortsätta dialog om samarbete med hälsa, humaniora, etik och personcentrerad
vård.
o arbeta fram konkreta idéer på aktiviteter och starta upp dem.
o tillvarata de pilotprojekt som pågår.
o utgå från den forskningsbaserade utvärderingsguide som utarbetats av Region
Skåne
o dokumentera aktiviteter, för loggbok över arbetet i arbetsgruppen, och skapa
utrymme för reflektion över resultat.
o besluta hur ständig uppföljning ska ske och hur kunskapen tas tillvara.
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Finansiering och möjliga effekter av tre olika förslag
Förslag 1

Vad: Gör kultur i vården till en beständig del av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Finansiering av processledares lön i kultur i vården-arbetet, samt drift, utvecklingsarbeten och
kunskapsuppbyggnad.
Hur: Använda ett agilt arbetssätt, involvera alla berörda, samla kunskap, bygga vidare på
startade pilotprojekt samt initiera nya.
Effekt: Att kultur i vården blir en naturlig del av hälso- och sjukvårdens metoder och verktyg.
Kostnad: 1 000 000 kronor årligen
Förslag 2
Vad: Gör kultur i vården till en beständig del av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Finansiering av processledares lön i kultur i vården-arbetet, samt drift, utvecklingsarbeten och
kunskapsuppbyggnad. Delfinansiera en eller två kulturaktörer för att ge dem möjlighet till
kunskapsuppbyggnad inom området. Vi föreslår representanter från Musik i syd, Regionteatern
Blekinge-Kronoberg och Berättarnätet i Ljungby.
Hur: Använda ett agilt arbetssätt, involvera alla berörda, samla kunskap, bygga vidare på
startade pilotprojekt samt initiera nya. Kulturaktörerna bygger och förmedlar sin kunskap inom
området och genomför vissa gemensamt beslutade projekt.
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Effekt: Att kultur i vården blir en naturlig del av hälso- och sjukvårdens metoder och verktyg.
Framåtdriften ökar när vi också får ett engagemang utifrån på vår hälso- och sjukvård. Båda
sidorna får också möjlighet att fördjupa kunskaperna inom sina professioner i området kultur i
vården. Samverkan mellan de olika professionernas kunskaper ger en ökad kvalitet och
utvecklingskraft.
Kostnad: 1 500 000 kronor årligen
Förslag 3
Vad: Gör kultur i vården till en beständig del av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Finansiering av processledares lön i kultur i vården-arbetet, samt drift, utvecklingsarbeten och
kunskapsuppbyggnad. Delfinansiera en eller två kulturaktörer för att ge dem möjlighet till
kunskapsuppbyggnad inom området. Vi föreslår representanter från Musik i syd, Regionteatern
Blekinge-Kronoberg och Berättarnätet i Ljungby. Lyfta området Människan i vården för att
utveckla området som helhet, och införliva kultur i vården i detta arbete.
Hur: Använda ett agilt arbetssätt, involvera alla berörda, samla kunskap, bygga vidare på
startade pilotprojekt samt initiera nya. Kulturaktörerna bygger och förmedlar sin kunskap inom
området och genomför vissa gemensamt beslutade projekt. Bygga upp och stärka området
Människan i vården genom att arbeta tillsammans.
Effekt: Att kultur i vården blir en naturlig del av hälso- och sjukvårdens metoder och verktyg.
Framåtdriften ökar när vi också får ett engagemang utifrån på vår hälso- och sjukvård. Båda
sidorna får också möjlighet att fördjupa kunskaperna inom sina professioner i området kultur i
vården. Samverkan mellan de olika professionernas kunskaper ger en ökad kvalitet och
utvecklingskraft. Att stärka hela området Människan i vården ger positiva synergieffekter och ger
humaniora en naturligare plats i hälso- och sjukvården.
Kostnad: 2 000 000 kronor årligen.
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Så här har vi arbetat
”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, En kommer utifrån Och där de möts har man en
chans att se sig själv.” (Tomas Tranströmer)
För att kunna formulera en hållbar plan har vi arbetat med dialog och kunskapsinsamlande
från hälso- och sjukvården, vi har testat pilotprojekt, vi har omvärldsbevakat, invärldsbevakat
och nätverkat regionalt och nationellt. Även för oss som utvecklingsledare var området nytt.
Därför har vi gjort en kunskapsresa som bygger på både mänsklig interaktion,
kunskapsinhämtning och undersökande arbete. Ibland har vi fått byta riktning när kartan och
verkligheten inte riktigt stämt överens.

Referensgruppen

Det viktigaste initialt var att förankra och få acceptans för tanken på kultur i vården i hälsooch sjukvården. Vi informerade i ledningsgrupper och vi byggde en referensgrupp med
intresserade personer, både från hälso- och sjukvårdens samtliga övergripande delar,
folkhälsoenheten och kulturenheten.
Arbetsmodellen vi valde för referensgruppen är en mix av olika metoder. Den bygger på att
deltagarnas insikter blir större, samtidigt som de aktivt arbetar med områden som nuläge,
önskat läge och möte med omvärld och trender.
Vi har förlagt träffarna med referensgruppen hos olika kulturutövare i länet, såsom Musik i
Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kulturparken. Företrädare och pedagoger har bjudit
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på provapå-aktiviteter och gett gruppen inblick i hur de arbetar. På så sätt har vi skapat en
arena för möte mellan kultur och hälso- och sjukvård.
Vid sidan av arbetet med referensgruppen har vi följt utvecklingen inom kultur i vårdenområdet, nationellt och internationellt, och nätverkat både inom och utanför regionen och
länet. Vi har stöttat de pilotprojekt och uppdrag som startat eller pågått under projekttiden. Vi
har följt forskningen och deltagit i konferenser om kultur och hälsa, och vi har sökt och fått
stöd av HHM (hälsa, humaniora och medicin) som är ett område för Medicinsk humaniora
och som utgår från FoU.

Pilotprojekt, uppdrag och pandemin

Under åren 2018–2020 och uppdrag kultur i vården har det varit möjligt för hälso- och
sjukvården att söka medel för olika aktiviteter. Medel har använts för att täcka kostnader för
utbildning, arvoderingar samt inköp av utrustning och material. Inte sällan har dessa aktiviteter
genomförts i samverkan med Region Kronobergs egna kulturbolag eller andra lokala
professionella kulturutövare.
Syftet med pilotprojekten och uppdragen är att inspirera vården och kulturbolagen att arbeta
undersökande tillsammans, att hitta goda exempel och också att hitta sätt att arbeta ihop. I
vissa fall har kulturbolagen fått bollen och själva initierat aktiviteter, i andra fall har vården
kommit med förslag som vi har stöttat.
Läget med covid-19 har tyvärr gjort att flera pilotprojekt har fått skjutas på framtiden, både på
grund av prioriteringar och smittrisker. Därför har det inte heller varit möjligt att utvärdera
som det var tänkt, men vi redovisar generella erfarenheter i kapitlet erfarenheter och nuläge
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Å andra sidan har pandemin också triggat igång uppfinningsrikedomen hos kulturaktörer och
många evenemang går att hitta digitalt och på alternativa sätt som inte ökar smittrisken. Om
detta kan man läsa i Nordic Journal of Health.
Kanske är det i svåra tider kulturen behövs som allra mest.
Nedan följer ett urval av aktiviteter som har genomförts eller som kommer att genomföras
under 2020 eller 2021 inom ramen för uppdrag kultur i vården.
Dans, film och teater som verktyg för barn och unga
Dans för hälsa i samverkan med en danspedagog – Målgrupp flickor 11–18 år. En studie visar
att tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att
regelbundet delta i kravlös dans. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar
på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress. Utöver detta är den sociala
interaktionen viktig – man blir en del av ett sammanhang och får nya kontakter.
Status: Dans för hälsa pågår, nu även i länets kommuner.
Film - VR, Virtual Reality, möjliggör ett ”miljöombyte” för barn och ungdomar i vården.
Det kan innebära individuellt anpassade aktiviteter även för barn och unga i rullstol eller
sängliggande. VR kan ge en upplevelse och motivation till rörelse, tekniken är ett verktyg och
innebär att barnet förflyttar sig i tid och rum. Det blir en avslappning och avledning vid
exempelvis rädsla och smärta. VR kan användas i samband med förberedelser inför operation
för att minska oro och öka tryggheten.
VR-projektet är ett samarbete med hälsobiblioteket. Målet är att hälsobiblioteket ska låna ut
VR-utrustning till verksamheter inom hälso- och sjukvård, ge användarstöd och genom det ge
möjlighet att arbeta med film som redskap.
På barnkliniken arbetar man också med en barnföreställning och metodutveckling för
lekterapin i samverkan med Regionteatern.
Status: Projekten pågår, om än inte i den utvecklingstakt som var tänkt på grund av pandemin.
Berättande som minneshjälp och som metod för kommunikation
Berättarnätet lånar ut en pedagog som erbjuder sina tjänster för hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg. Berättarpedagogen har bland annat arbetat med KTC (Kliniskt TräningsCentrum)
och utbildningen Säker kommunikation, samt i en resursgrupp för personer med
vårderfarenhet med konceptet Att arbeta med minnen – inom ramen för personcentrerad vård.
Syftet är att med berättarteknik som grund få stöd i att uttrycka sig, men också att använda
kunskapen som ett verktyg och att kunna förmedla dessa kunskaper vidare.
Status: Projektet pågår
En samlingsplats
På Region Kronobergs vårdgivarwebb har vi byggt upp en början till en webbplats som visar
arbetet hittills inom kultur i vården. Syfte är ett skapa en samlad plats för att dela aktuell
information och ge tips om olika verktyg och modeller, och webbplatsen kan byggas ut om
kultur i vården blir ett permanent område i regionens hälso- och sjukvård. Webbsidorna ligger
på vårdgivarwebben under området för personcentrerad vård. Länk till kultur och hälsa.
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Ett fotoprojekt är påbörjat för att skapa en samling av bilder att använda i kommunikationen
av kultur i vården.
Musik i Syd bygger ett utvecklingscentrum för musik i vården
Kultur i vården har delfinansierat konferensen och utbildningsdagen Musik i vården – vissna
eller blomstra.
Musik i Syd är en del av forskningsprojektet Digitala kulturmöten – om välbefinnande och
digital kulturtillgång, ett samarbete mellan Betaniastiftelsen, Göteborgs Universitet, Göteborgs
Symfoniker och Musik i Syd. Digitala kulturmöten
Inom Musik i Syd pågår också utvecklingsarbete för att grunda ett utvecklingscentrum för
musik i vården inom ordinarie verksamhet, man subventionerar musikutbud för äldre och
personal inom äldrevården och ger professionella livekonserter i kombination med digitala
upplevelser genom Kulturarenan Musik i Syd Channel. Dessa livekonserter har genomförts på
boenden och i hemtjänsten i fyra av Kronobergs kommuner. Musik i vård och omsorg
Musik i den palliativa vården
Inom den palliativa vården planeras ett projekt med musik som stöd, med följeforskare från
FoU, Forskning och utveckling
Status: önskat genomförande 2021
Tre danspedagoger håller i dans för Parkinson
Regionteatern Blekinge-Kronoberg har tre danspedagoger som är utbildade i att hålla i Dans
för Parkinson. Dessa kurser började hösten 2019 och här samverkar Region Kronoberg med
Parkinsonförbundet. I Dans för Parkinson tränas balans, koordination och musklernas
förmåga liksom den sociala interaktionen.
Status: fortsätter år 2021
Föreställningen ”Att se” var ett samarbete med bland andra Synskadades riksförbund och
personal inom Region Kronoberg. Både personal, patienter och närstående involverades i
skapandeprocessen och resultatet användes som katalysator för andra insatser, workshops,
samtal och inspiration till utveckling.
Patientens berättelse i konsten
Konstprojektet inom rättspsykiatrin har syftet att ge patienterna möjlighet och redskap att
uttrycka sig genom till exempel bild. Projektet fokuserar på skapande snarare än på att
utvärdera patienternas förmåga eller prestation. Patienternas tematik och berättelse är i
centrum, och de som deltar får en möjlighet att genom kreativt skapande göra sin röst hörd.
Status: Färdigplanerat och startklart men fick skjutas upp p g av pandemin – omstart under
hösten 2020 eller våren 2021.
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Se och förstå konst – för personal och patienter
Bild och text om konsten i det nybyggda huset för vuxenpsykiatri har som steg 1 samlats i en
pedagogisk folder som ska kunna användas av personal, patienter och besökare. Här samverkar
Region Kronobergs konsthandläggare med samordningsansvarig för konsten på kliniken.
Workshop med personal som målgrupp ska utbilda i metodik för att använda konst som en del
i behandlingen.
Status: Steg 1 klar
Aktivt prat om konst på alternativt sätt
SnAKKa om konst är en gruppverksamhet för vuxna AKK-användare (Alternativ och
Kompletterande Kommunikation). Den vänder sig till vuxna personer med intellektuellt
funktionshinder, som använder eller kommer att behöva använda AKK. Två logopeder från
vuxenhabiliteringen arbetar tillsammans med en konstpedagog och använder konsten i en
gemensam aktivitet, där deltagarna får möjlighet att vara aktiva betraktare av konsten. I
gruppen får deltagarna stöd att prata om det de upplever här och nu, och även möjlighet att
kunna berätta för någon efteråt om vad de har upplevt i gruppen. En särskild metod som heter
samtalsmatta används vid konstsamtalen.
Status: Logopederna har utbildat sig i metoden under året. Konstpedagog och logopeder har
utarbetat ett koncept som klart att köra igång. P g a covid-19 uppskjutet.
Rehabilitering med hjälp av hemslöjd
Hemslöjden i Kronoberg har tillsammans med rehabiliteringskliniken planer på ett gemensamt
projekt, som har fått skjutas på framtiden på grund av covid-19-pandemin.
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Status: Hoppas komma igång under 2021.
Film som behandling inom vuxenpsykiatrin – nytt projekt
Det finns mycket forskning om att använda film/VR inom psykiatrin och under hösten 2020
utforskar vuxenpsykiatrin i Kronoberg detta. VR-teknik i behandling skapar en realistisk
kontext, designad efter patientens behov. Det gör att patienten kan få en trygg, säker och
effektiv behandling och behandlare kan styra kontexten. Det ökar lyckade effektiva
behandlingar, minskar behandlingstillfällen, och behandlare kan ge patienten garantier för
upplevelsen av trygghet och säkerhet.
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Omvärld och forskning
”Konsten ska ha en positiv inverkan på alla besökare – inte minst patienterna. Konsten ska tillföra mänskliga värden
och bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande.”
(Konst i vårdmiljö, Region Stockholm)

Omvärld

Efterkrigstiden koncentrerade satsningar på naturvetenskap och teknik har möjliggjort att
samhället på ett betydande sätt kan förstå, förebygga och behandla mänskliga sjukdomar. Trots
dessa framsteg finns starka tecken på att ohälsa ökar. Denna motsägelse visar att vi fortfarande
befinner oss på okända marker och därför står inför nya utmaningar. Många menar att
samhället nu står inför en situation där naturvetenskap och teknik behöver närma sig
humaniora och kultur för att samverka och utvecklas vidare tillsammans.
Från hela världen kommer forskning och nya studier som bara för ett par årtionden sedan
skulle betraktats med stor skepsis. Dessa görs idag på ledande universitet och på hög
vetenskaplig nivå.
Inom området hälso- och sjukvård är det en tydlig trend att naturvetenskap och humaniora
närmar sig varandra. Exempel på det är arbetet med personcentrerad vård, narrativ medicin,
och medicinsk humaniora.
I Sverige planeras bland annat ett Centrum för kultur, kognition och hälsa. Tanken är att samla
alla svenska forskningsinsatser inom detta område. Centrumet är ett är ett samarbete mellan KI
(Karolinska institutet) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och ska samverka med
Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Här tänker man bedriva
forskning på världsledande nivå genom att kombinera KI:s och KTH:s resurser för neurologi,
psykologi, datamodellering och beteendegenetik.
År 2018 fick Statens kulturråd ett uppdrag av regeringen att kartlägga samverkan mellan
kulturområdet och hälsoområdet i samtliga län. Den resulterade i rapporten Nationell översyn
kultur och hälsa: samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur- och hälsoområdet (2018).
År 2019 publicerades det första numret av en ny vetenskaplig tidskrift som heter Nordic
Journal of Arts, Culture and Health. Tidskriften är en öppen plattform för det breda,
tvärvetenskapliga området konst och kultur inom hälso- och sjukvård. Syftet är att bidra till
spridning av forskning, kunskap och praktisk erfarenhet från fältet.
År 2018 permanentades verksamheten Kompetenscentrum för Kultur och hälsa i dåvarande
Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm. Kompetenscentrum för kultur och
hälsa har fått sitt uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden vid Region
Stockholm. Uppdraget var att arbeta för att regionens invånare ska kunna ta del av kultur även
när de är på sjukhus eller inom äldreomsorgen men är nu under
omarbetning. ”Kompetenscentrumet kommer att ge oss verktyg för att skapa ett mer
långsiktigt och verksamhets integrerat arbete” säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.
(Kompetenscentrum för Kultur och hälsa, 2020)
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Andra aktuella exempel är
•
•
•

Lunds universitet - en forskningsnod för Medicinsk humaniora
Kungliga musikhögskolan i Stockholm - en professur i ämnet Musik och hälsa
Region Stockholm avsatte 2 procent av budget till Konst vid byggnationen av Nya
karolinska universitetssjukhuset. Det vanliga är 1 procent.

Trender som förändrar
Vi ser just nu en rasande snabb teknisk utveckling. IT, AI, VR, digital vård – framtidens vård
kommer inte att se ut som den gör idag. Samtidigt finns det röster som förespråkar
eftertänksamhet och kritiskt tänkande. Vi ska använda tekniken utifrån definierade behov.
Tekniken ska vara ett verktyg som underlättar i vården och för patienten.
Hoten mot miljön kan knuffa oss i riktning mot en mer cirkulär livsstil. I framtiden kanske vi
konsumerar mindre och satsar mer på upplevelser. Relationer människor emellan kommer
även i fortsättningen att vara viktiga.
Hur utvecklingen än blir kommer den att påverka det vi kallar välfärd, och med den hälso- och
sjukvården.
Kulturen i framtidens vård – en spaning
I referensgruppen för kultur och hälsa gjorde vi en framtidsspaning, ett tänkt läge utifrån den
utveckling vi ser idag:
I vår framtidsvision är kulturen en behandlingsmetod bland flera, eller ett komplement till
behandlingsmetoder i den framtida individanpassade vården. Kulturinsatser används både
förebyggande, terapeutiskt och för cooping – en hjälp att hitta strategier för att leva med en
sjukdom. Den nya tekniken används som verktyg för att förmedla kultur, se till exempel
avsnitten om pilotprojekt med VR-teknik på barnkliniken. Vi ser också ett större fokus på
vårdmiljöns betydelse för hälsan. I visionen är kultur som verktyg i vårdandet ett integrerat
ämne i vårdutbildningar.
Det större utbudet av vårdverktyg involverar närstående, vilket gör dem till en resurs i vården
samtidigt som de blir mer delaktiga i vården av patienten. Vi ser också hur andra aktörer i
samhället kopplas in och blir ett stöd i vården, inte bara kulturutövare och pedagoger utan
också kommunernas omsorgsverksamhet, studieförbund, ideella föreningar med flera.
Personal inom hälso- och sjukvården får komplettera sin utbildning och bredda sitt kunnande,
vilket kan höja vårdyrkets status och addera värde och meningsfullhet i arbetet.
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Regionala planer
Det finns en tydlig koppling mellan hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare
kronobergaren, och kultur i vården. Strategin handlar om att tydligare utgå från individen och
utveckla en nära hälso- och sjukvård genom en stärkt primärvård och flexibla lösningar. Den
utvecklingen av hälso- och sjukvården är en gemensam inriktning för hela landet. ”Kärnan i
nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.
Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den
personen” Omställning till nära vård
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Personcentrerad vård – se till hela människan
”Hälsa är att i glädje vara upptagen med sina livsuppgifter”
Gadamer, tysk filosof

Personcentrerad vård är ett begrepp som på senare år kommit att användas allt mer och som
har direkt koppling både till Patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, och hör nära samman
med vårdens omställning till en God och Nära vård (God och nära vård – en
primärvårdsreform SOU 2018:39). Region Kronobergs egen utvecklingsstrategi genomsyras
helt av personcentrerat synsätt. (Närmare kronobergaren (2017)
Personcentrerad vård ska ses som ett förhållningssätt eller en etisk utgångspunkt och flyttar
fokus från grupp till individ. Vårdpersonal och patienten ska skapa ett partnerskap, dela sina
kunskaper med varandra. Utifrån detta möte ska de tillsammans besluta om nästa steg och mål.
Den professionella kunskapen och den individuella, specifika kunskapen värderas lika högt.
Vårdpersonalen ansvarar i sin profession för att detta möte sker på rätt sätt.
Holistiskt synsätt – fysiska, psykiska, sociala och andliga behov
Avgörande för en personcentrerad vård är att lyckas skapa en hel bild av personens
hälsotillstånd som tydligt också beskriver hens behov och egna resurser, och utifrån detta
addera den professionella kunskapen. En förutsättning är då personens egen berättelse som
innehåller egna erfarenheter och upplevelser, och som beskriver det som är viktigt för hen.
Vårdpersonalen behöver lyssna och ställa frågor tills bilden är så klar som det kan bli.
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Generellt har dagens hälso- och sjukvård fortfarande ett stort biomedicinskt fokus och ser ofta
mest till personens fysiska behov. Kanske definieras till och med en patient som en kroppsdel,
ett symtom eller en diagnos. Det biomedicinska fokuset är och förblir otvetydigt viktigt och
ska givetvis utvecklas vidare, men personcentreringen ger ytterligare ledtrådar och information
som kan vara betydelsefull för bästa vård.
Patienten kan också uppleva att hen mister sin integritet, sin autonomi och blir en passiv
mottagare utan egen kraft och motivation. Patienten ska ges möjlighet att bli en medskapare i
sin vård på det sätt som hen har möjlighet till och önskar. Personcentrerat arbetssätt innebär
alltså ett mer holistiskt synsätt på människan och inkluderar förutom fysiska behov även de
psykiska, sociala och andliga.
”Hälso- och sjukvården behöver göra det möjligt för personen leva det liv hen vill leva, trots
eventuella sjukdomar, symptom och upplevelser av ohälsa. Det gäller till exempel att kunna
odla intressen, ha möjlighet att genomföra det som känns viktigt, delta i meningsfulla
gemenskaper, bidra med kunskap och arbete enligt förmåga, och självklart lära sig nya saker.”
(Personcentrerad vård – en kärnkompetens, 2019) s. 9)

Idag finns det forskning som tydligt visar på att ett personcentrerat arbetssätt är både effektivt
och lönsamt, men också att det bidrar till bättre arbetsklimat och minskar samvetsstress för
vårdpersonal.
Kultur i vården kan bidra med verktyg och metoder som kan underlätta ett holistiskt arbetssätt.
Det kan ge möjligheter till bättre förståelse, ge träning av färdigheter, ge ökad mening till
insatser och stimulera det friska i människan. Kultur i vården bör därför ses som en viktig
komponent i en personcentrerad vård.
Egenvärde, kommunikation och arbetsmiljö
Genom att få hjälp att fokusera på det friska och positiva i livet kan man hitta en energi som
annars kan vara svår att finna för en patient som upplever ohälsa. Utöver att ge energi och
motivation kan kulturen skänka en paus och ett andrum samt en känsla av att behålla makten
över sitt liv, sitt själv och egenvärde.
Kultur kan ge förutsättningar för god kommunikation och bättre kontakt mellan patient,
närstående och personal. Kulturen kan också skapa förutsättningar för en god och mänsklig
arbetsmiljö.
Kultur som språk
Kultur är ett gemensamt språk som kan hjälpa oss att förstå både oss själva och andra, samt
beskriva vår samtid. Kulturen kan hjälpa oss att finna vårt sammanhang och vår betydelse, och
den ger oss möjlighet att kommunicera med varandra på fler ”språk" än det talade eller skrivna
ordet. Den kan hjälpa oss att ge uttryck för något vi har svårt att förstå själva eller svårt att tala
om – att ge uttryck för något man känner inuti.
Att med fantasins hjälp också kunna förstå och sätta sig in i någon annans situation kan vara
grunden för mänskligt samspel och minska människors ensamhet.
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Forskning och evidens
Ordet kultur
Ordet kultur är ett mångtydigt begrepp. Den brittiske kulturforskaren Raymond Williams har i
sin begreppshistoriska bok Keywords utnämnt det till ett av de mest komplicerade ord som
finns (Williams, 1985).
Det betyder innebär att det är viktigt att veta och komma överens om i vilken betydelse man
använder ordet kultur när man ska kommunicera och samverka med andra.
Det är möjligt att särskilja fyra olika betydelser av ordet, menar Johan Fornäs i sin bok Kultur
(2012).
•
•
•
•

ontologisk
antropologisk
estetisk
hermeneutisk

Ontologi delar upp världen i två delar. Den ena delen existerar oberoende av mänsklig
aktivitet som till exempel naturen, och den andra delen är ett resultat av mänskligt handlande.
Kultur är här processen och resultatet av mänskligt handlande.
Antropologi kallas idag ofta för etnisk kultur och kan beskrivas som sociala grupperingar och
livsstilar. Antropologi studerar socialt överförda levnadsmönster
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Estetisk kultur är en kommunikationsform som tar sin utgångpunkt i symbolism,
fiction och fantasi. Det kallas för konstnärligt skapande och är en aktivitet som sker vid sidan
av vardagen och den omedelbara nyttan, och som låter människan skapa fritt utan ramar.
Estetikens roll är att ständigt fokusera, ompröva och testa nytt, att vara som ett virtuellt rum av
föreställningar, visioner och fantasier som finns sida vid sida av det nyttobetonade samhället,
som en upptäckande och ifrågasättande kraft.
Kultur i hermeneutisk betydelse menar istället att kultur är människans meningsskapande
aktiviteter. Här innefattas alla aspekter av livet som har med mening, tolkning och
kommunikation att göra, och det gör det möjligt att sammankoppla de tre betydelserna ovan.
Denna betydelse har under senaste århundradet etablerats som den mest grundläggande bland
filosofer, antropologer och kulturforskare. (Fornäs, 2021)
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Varför är kultur så viktig för människan?
Så här svarar Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för
Neurovetenskap vid Karolinska institutet:
”Evolutionärt tror jag att en grundläggande orsak till att vi blivit djur med kultur är att
beteenden som musik och dans skapar gemenskap och stimulerar social sammanhållning i en
grupp. Men kultur fyller förstås många funktioner: det kan vara ett effektivt sätt att reglera
sin sinnesstämning, få intellektuell stimulans, inspiration, motivation, avslappning och nya
idéer. Och för dem som är aktivt engagerade ger kultur fantastiska möjligheter till skapande
verksamhet och självförverkligande.”
(Ny studie om kulturens betydelse under coronaepidemin, 2020)

Enligt WHO: s rapport What is the evidence on the role of the arts in improving health and
well-being? A scoping review (2019), sammankopplas kultur och hälsa på flera sätt.
Kulturaktiviteter kan beskrivas som komplexa eller multimodala aktiviteter genom att de
kombinerar olika komponenter som samtliga, var för sig, är kända att ge positiva
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande effekter. Kulturaktiviteter involverar olika
aktiviteter som ger estetiskt engagemang, fantasi, sensorisk aktivering, framkallande av känslor
och kognitiv stimulering. Beroende på aktivitet kan komponenter som social interaktion och
fysisk aktivitet läggas till och ytterligare förstärka och ge positiva effekter. Man förklarar vidare
att de olika komponenterna och aktiviteterna ger reaktion både psykologiskt, fysiologiskt,
socialt och beteendemässigt.
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WHO forskningsöversikt 2019
Hösten 2019 publicerade WHO (World Health Organization) en omfattande systematisk
översikt över området Kultur och hälsa som heter What is the evidence on the role of the arts
in improving health and well-being? A scoping review (2019). Den är resultatet av en
genomgång av engelskspråkigt och ryskt forskningsmaterial som publicerats mellan 2000–2019.
Över 900 publikationer identifierades, av vilka det fanns över 200 forskningsöversikter,
systematiska översikter, metaanalyser och metasynteser som omfattade över 3 000 studier och
över 700 ytterligare.
Översikten fann evidens från en mängd olika studier och för olika metoder. Resultaten
grupperades under fyra teman: främjande, förebyggande, stöd och behandling. Här följer några
exempel på områden där kultur som metod kan bidra till att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utjämna sociala ojämlikheter som till exempel faktorer som bestämmer hälsa.
hjälpa barn i deras utveckling
motivera till hälsofrämjande beteenden
hjälpa till att förebygga ohälsa
hjälpa människor som upplever psykisk sjukdom, övergrepp och trauma
hjälpa personer som är i behov av akut vård, för tidigt födda barn, intensivvård, kirurgi
hjälpa personer med neurologiska funktionsvariationer eller sjukdomar, autism, stroke,
hjärnskador, demens, cerebral pares
hjälpa och stötta personer med icke-smittsamma sjukdomar såsom cancer,
lungsjukdom, diabetes
vara stöd och hjälp i palliativ vård, vid sorgebearbetning

WHO menar vidare att det finns anledning att tro att detta område kommer att utvecklas allt
mer, och att mer forskning och evidens kommer komma fram efterhand.
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Skapande, kreativitet och motivation
Kultur och dess olika uttryck förknippar vi ofta med kreativitet och skapande. Motivation
berör vi ofta inom hälso- och sjukvård i samband med patienters följsamhet till de råd och
ordinationen som ges och hur ser sambandet ut mellan motivation och emotion. Kan skapande
och kreativitet ge människor ökad motivation och samtidigt vara förebyggande, främjande och
ge stöd och behandling?
I detta avsnitt kommer vi mycket kort resonera kring några tankar och idéer som berör
begreppen skapande, kreativitet och motivation. Vi vill med detta få en bakgrund till en vidare
bild av den nytta och de effekter som kultur och humaniora kan ha i människors liv.
Skapande och kreativitet
Det finns flera olika teorier kring syftet med skapande aktiviteter. I studentlitteraturs bok
Aktivitet & relation – mål och medel inom psykosocial rehabilitering (2020) resonerar
kapitelförfattarna C. Leufstadius och C. Tjörnstrand kring detta och beskriver syftet så här:
”Syftet med skapande aktiviteter kan vara olika. Syftet kan vara rent estetiskt, att göra
något vackert såsom en tavla, skapa en trädgård eller en maträtt. Syftet kan handla om
att få fram en produkt eller en lösning på ett problem, men det kan också vara något
lustfyllt för stunden eller ha ett rent kommunikativt syfte: man vill uttrycka något eller
möta andra i en skapande process.”
(Aktivitet & relation, (2020) s. 255
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Och vidare menar författarna att man ser tre olika dimensioner av skapande aktivitet.
•

•

•

En processorienterad upplevelse: Här är inte resultatet i fokus. Personen vet inte var
processen leder utan de ger sig hän och är flexibla och öppna för vad som händer. Kan
ta sig i uttryck i skrivande, matlagning eller musicerande.
Kreativitet som en sekundär aktivitet: Här använder man sitt skapande under tiden som man
gör någonting annat. Man kanske kör bil och samtidigt lyssnar på musik, eller väntar på
en buss med sina barn samtidigt som man hittar på och berättar en saga som man
tillsammans engagerar sig i. Sekundära aktiviteter förmedlar en känsla av frihet, drivna
av inre motovation och ger uttryck för spontanitet, lek och glädje.
Kreativitet som transcendental process: Det innebär att personen genom att utföra en aktivitet
upplever att de uttrycker något äkta och genuint och uppslukas av aktiviteten. Det kan
ge en ökad känsla av att befinna sig i nuet och en medvetenhet om sig själv.
(Aktivitet & relation, (2020) s. 255)

Effekter av skapande aktiviteter som intervention
För att en skapande aktivitet ska ge nytta behöver den upplevas som meningsfull. Det är lätt att
skapa motivation om en aktivitet är viktig för den individuella personen – en aktivitet som har
ett värde i sig själv. J-Å Jansson och B Gunnarsson menar att fenomenet motivation kan
förstås som ”ett psykologiskt fenomen som sätter igång, gör ett urval och befäster ett
beteende”. (Aktivitet & relation, (2020) s. 122) De menar vidare att motivation och emotion –
vårt känsloliv - hänger nära samman och skriver:
”När våra motiv är tillfredsställda, eller om de hotas av att inte bli tillfredsställda reagerar vi
emotionellt. Även det omvända kan inträffa, nämligen att våra känslor som till exempel
nyfikenhet och skam kan motivera oss att reagera och agera.” (Aktivitet & relation, (2020) s.
123)

Vidare finns beskrivet i boken att när syftet och målet är individuellt anpassat kan en skapande
aktivitet ge både aktivitets- och känsloeffekter. Personen utvecklas och förbättrar sina
förmågor, och ökar upplevd hälsa. Forskning har visat på minskade symtom, förbättrad
psykisk hälsa, minskad smärta och förhindrande av återinsjuknande. Den visar även på
positiva effekter gällande kognitiva förmågor och fysiska förmågor, beroende på vilka
aktiviteter som använts och till vilken målgrupp. (Aktivitet & relation, (2020) s. 266)
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Slutligen

Det finns alltså tecken som tyder på att kultur kommer att användas som en framtida metod i
vården. Forskning finns som visar på evidens, och detta forskningsområde växer.
Trots den snabba tekniska utvecklingen växer också ohälsan. Nära och personcentrerad vård är
exempel på vårdens omställning för att möta ohälsans utmaningar. Personcentrerad vård flyttar
fokus från grupp till individ – från att se en patient med ett symptom till att se en person med
unika behov av vård och med unika resurser. Här kommer kultur i vården in som ett möjligt
verktyg att arbeta med.
En omvärldsspaning visar att samhället nu står inför en situation där naturvetenskap och
teknik behöver närma sig humaniora och kultur för att kunna utvecklas vidare tillsammans.
Därför ser vi en naturlig placering av Region Kronobergs arbete med kultur i vården i tät
samverkan med utveckling, forskning och humaniora. Andra framgångsfaktorer är
invånarsamverkan och samverkan med kulturaktörer i länet. Arbetssättet är också av stor
betydelse i ett nytt, delvis oprövat och ibland ifrågasatt arbetsområde som kultur i vården är.
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Kulturnämnden

Fördelning av ramanslag till studieförbunden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fördela ramanslag till studieförbunden 2021 i enlighet
med bifogat förslag.
Sammanfattning
I samband med kulturnämndens årliga fördelning av rambudget beslutas det totala
ramanslaget till studieförbunden inför kommande år. Fördelningen till respektive
studieförbund verkställs därefter av förvaltningen i enlighet med det regionala
bidragssystemet för studieförbunden.
Med anledning av coronapandemin har kulturnämnden inför 2021 beslutat att
göra några undantag från det regionala bidragssystemet för studieförbunden:
1. att undanta år 2020 som beräkningsgrund vid fördelningen till
studieförbunden 2021 och istället utgå från ett genomsnitt av 2017, 2018
och 2019 (KN §34/2020),
2. att inför 2021 göra ett undantag från den del av studieförbundens
bidragssystem som rör valbart tema och att under 2021 revidera denna del
i bidragssystemet i samråd med länets studieförbund (KN §52/2020).
I samband med verkställande av kulturnämndens beslut uppmärksammades en
formulering som gör fördelningen administrativt komplex. Istället för att fördela
om det så kallade tematiska utvecklingsbidraget på 10% till den del i
bidragssystemet som benämns verksamhetsbidrag, så föreslås att fördelningen
baseras på följande princip. Till grund för fördelningen ligger ett genomsnitt av
varje enskilt studieförbunds andel av totalanslaget för åren 2017, 2018 och 2019
(exklusive det tematiska utvecklingsbidraget som varit ett erbjudande till respektive
studieförbund). Detta genomsnitt används sedan som beräkningsgrund för
fördelning av det totala ramanslaget till studieförbunden 2021 (se bifogat förslag).

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Fördelning till studieförbunden 2021 (se sida 2)
Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
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Utbetalningsplan anslag 2021

Uppdaterad 2020-11-25

Regionalt anslag
Kulturparken Småland AB
Musik i Syd AB
Musik i Syd AB (Musica Vitae)
Musik i Syd AB (Musikarkivet)
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
(dansfrämjande)
Berättarnätet Kronoberg
Ljungbergmuseet
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Bild och form Kronoberg
Filmregion Sydost
Hemslöjden i Kronobergs län
Riksteatern Kronoberg
Det fria ordets hus
Hembygdsförbundet i Kronobergs län
Italienska palatset
Smålands konstarkiv
RF-SISU Småland (SISU)
RF-SISU Småland (RF)

kv.1
2 953 235 kr
1 328 234 kr
661 390 kr
340 264 kr
3 092 315 kr

Statligt anslag (via Region Kronoberg)
Kulturparken Småland AB

kv.1
kv. 2
kv. 3
kv. 4
1 688 795 kr Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag

Kulturparken Småland AB (Kronobergsarkivet)
Musik i Syd AB
Musik i Syd AB (Musica Vitae)
Musik i Syd (kvalitetsförstärkande åtgärder på
scenkonstområdet)
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
(dansfrämjande)
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
(kvalitetsförstärkande åtgärder på
scenkonstområdet)
Berättarnätet Kronoberg

118 848 kr Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
2 782 808 kr Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
693 067 kr Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag

Berättarnätet Kronoberg (kvalitetsförstärkande
åtgärder på scenkonstområdet)
Ljungbergmuseet
Bild och form Kronoberg
Filmregion Sydost
Hemslöjden i Kronobergs län
Riksteatern Kronoberg
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (stärkta
bibliotek)
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Uppdrag
Ljungbergmuseet (konstpedagogik)
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
(samordning scenkonststöd)
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
(Scenkonststöd)
Film i Skåne (Southern Sweden Film Commission)
Filmregion Sydost (Filmkommissionsarbete)
Musik i Syd (opera)

62 971 kr
283 977 kr
181 419 kr
747 208 kr
86 415 kr
263 049 kr
265 834 kr
86 779 kr
107 728 kr
14 735 kr
101 608 kr
58 898 kr
279 688 kr
516 314 kr

kv. 2
2 953 235 kr
1 328 234 kr
661 390 kr
340 264 kr
3 092 315 kr

kv. 3
2 953 235 kr
1 328 234 kr
661 390 kr
340 264 kr
3 092 315 kr

kv. 4
2 953 234 kr
1 328 235 kr
661 388 kr
340 262 kr
3 092 314 kr

totalt 2021
11 812 939 kr
5 312 937 kr
2 645 558 kr
1 361 054 kr
12 369 259 kr

62 971 kr
62 971 kr
62 970 kr
283 977 kr
283 977 kr
289 978 kr
181 419 kr
181 419 kr
181 420 kr
747 208 kr
747 208 kr
747 207 kr
86 415 kr
86 415 kr
86 414 kr
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
265 834 kr
265 834 kr
265 835 kr
86 779 kr
86 779 kr
86 779 kr
107 728 kr
107 728 kr
107 728 kr
14 735 kr
14 735 kr
14 736 kr
101 608 kr
101 608 kr
101 606 kr
58 898 kr
58 898 kr
58 597 kr
279 688 kr
279 688 kr
279 688 kr
516 314 kr
516 314 kr
516 314 kr

251 883 kr
1 135 909 kr
725 677 kr
2 988 831 kr
345 659 kr
1 063 337 kr
347 116 kr
430 912 kr
58 941 kr
406 430 kr
235 591 kr
1 118 752 kr
2 065 256 kr
totalt 2021

162 187 kr
1 967 615 kr

Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl 60 % av förra årets totala anslag

46 113 kr

Ej klart - betalas ut kv 1 enl 60 % av förra årets totala anslag

85 901 kr
52 098 kr

Ej klart - betalas ut kv 1 enl 60 % av förra årets totala anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag

2 471 kr
27 556 kr
84 662 kr
107 500 kr
169 213 kr
78 356 kr

Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl 33 % av förra årets totala anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag
Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag

Ej klart
296 931 kr

Ej klart - betalas ut kv 1 enl förra årets anslag

kv.1
133 775 kr

kv. 2
133 775 kr

kv. 3
133 775 kr

kv. 4
133 775 kr

totalt 2021
535 100 kr

13 563 kr

13 563 kr

13 563 kr

13 561 kr

54 250 kr

81 376 kr

81 376 kr

81 376 kr

81 374 kr

325 502 kr

25 000 kr
25 000 kr
84 840 kr

84 840 kr

84 840 kr

84 840 kr

25 000 kr
25 000 kr
339 360 kr

Regionalt anslag till studieförbund
ABF
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Totalt anslag till studieförbunden 2021

kv.1
563 375 kr
129 386 kr
34 578 kr
25 903 kr
131 438 kr
355 043 kr
225 836 kr
259 067 kr
67 290 kr
370 491 kr

kv. 2
563 375 kr
129 386 kr
34 578 kr
25 903 kr
131 438 kr
355 043 kr
225 836 kr
259 067 kr
67 290 kr
370 491 kr

kv. 3
563 375 kr
129 386 kr
34 578 kr
25 903 kr
131 438 kr
355 043 kr
225 836 kr
259 067 kr
67 290 kr
370 491 kr

kv. 4
563 374 kr
129 387 kr
34 578 kr
25 902 kr
131 436 kr
355 044 kr
225 836 kr
259 065 kr
67 290 kr
370 491 kr

totalt 2021
2 253 499 kr
517 545 kr
138 312 kr
103 611 kr
525 750 kr
1 420 173 kr
903 344 kr
1 036 266 kr
269 160 kr
1 481 964 kr
8 649 625 kr

Diarienr: 17RK361

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
Fastställt av kulturnämnden §24/2017
Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former
för dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom utveckla
förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Bidragssystemet beskriver roller och ansvar, regionala målsättningar,
grundläggande villkor, fördelningsmodell samt modell för uppföljning, dialog och
lärande.
Roller och ansvar
Region Kronoberg

En av Region Kronobergs roller är att driva och mobilisera det regionala
utvecklingsarbetet i Kronoberg. Den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025,1 är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i länet.
Till Gröna Kronoberg 2025 kopplas understategier som bidrar till genomförandet,
till exempel regional kulturplan och kompetensförsörjningsstrategi.
Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd (RUN) ansvarar för att samordna
genomförandet av Gröna Kronoberg 2025.
Region Kronobergs kulturnämnd (KN) ansvarar för regional kulturplan samt
förvaltning och utveckling av gemensamma regionala resurser på kulturområdet,
inklusive studieförbunden.
Region Kronobergs avdelning för regional utveckling resurssätter båda
nämndernas ansvarsområden; kultur, kompetens- och utbildningsfrågor,
samhällsplanering, kollektivtrafik och infrastruktur, innovation,
närlingslivsutveckling, internationella frågor och folkhälsa.
Studieförbunden

Varje studieförbund bedriver i enlighet med sin profil och ideologiska särart
folkbildningsverksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet
och kulturprogram.
Studieförbunden har olika förutsättningar men arbetar komplementärt och utgör
tillsammans en regional infrastruktur som är tillgänglig i länet och som har
betydelse för utvecklingen av orter och platser i Kronoberg. Den samlade
verksamheten är bred och flexibel och berör flera regionala utvecklingsområden.

1

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg
1
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För invånaren i Kronoberg kan studieförbunden utgöra mötesplats och arena för
bildningsprocesser där människor utvecklas tillsammans i takt med de nya
kunskaper, perspektiv och erfarenheter som de själva söker.
För det civila samhället i Kronoberg kan studieförbunden bidra med stöd, lokaler
och pedagogiska resurser. Studieförbunden samlar nätverk inom det civila
samhället och kan ha en regional röstbärande funktion.
Regionala målsättningar
Region Kronobergs bidrag till studieförbunden utgår från de fyra syften som
riksdagen formulerat för statsbidraget till folkbildningen.2 Utöver dessa så syftar
det regionala bidraget till studieförbunden i Kronobergs län även till att uppfylla de
regionala målsättningar som formuleras i Gröna Kronoberg 2025, inklusive de
understrategier som bidrar till genomförandet.
Bidraget ska möjliggöra för studieförbunden att, i enlighet med sin egen profil och
ideologiska särart, bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet för invånarna i
Kronobergs län. Bidraget ska utgöra ett stöd för studieförbundens regionala
infrastruktur samt möjliggöra utveckling inom områden som är relevanta och
möjliga för Region Kronoberg och studieförbunden att samarbeta kring, med
hänsyn tagen till verksamheternas olika förutsättningar och villkor.
Varje enskilt studieförbund formulerar sina egna målsättningar.
Grundläggande villkor
Följande grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att ett studieförbund ska
kunna ta del av regionalt bidrag i enlighet med detta bidragssystem:




Studieförbundet ska uppfylla Region Kronobergs Policy för lika
möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg3
Studieförbundet ska uppfylla Folkbildningsrådets grundläggande villkor,
organisatoriska villkor och verksamhetsvillkor4
Bidraget ska användas till regional verksamhet i Kronobergs län5

Statens syften med stödet till folkbildningen fomuleras i Förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. Syftena på statlig nivå är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin, bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda
intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
3 www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/styrdokument
4 Statsbidrag till studieförbund 2017, Villkor och fördelningskriterier, Folkbildningsrådet
5 Med regional verksamhet avses studieförbundens styrnings- och utvecklingsarbete på regional
nivå, till exempel utbildning av cirkelledare, förtroendevalda och personal inom den egna
organisationen och medlemsorganisationerna, utvärderings- och uppföljningsverksamhet,
omvärldsanalys samt samordning och genomförande av folkbildningsverksamhet i samarbete med
respektive medlemsorganisation och i enlighet med respektive studieförbunds profil
2

2

Diarienr: 17RK361

Fördelningsmodell
Bidragssystemet med dess fördelningsmodell har utformats för att möta
utmaningar som Kronobergs län står inför.6 Fördelningsmodellen skapar
incitament för lokal närvaro, kommunal spridning och verksamhet som når
invånarna.
Region Kronobergs fullmäktige fattar årligen beslut om budget för kommande år
och ram för respektive nämnd. Kulturnämnden fattar därefter beslut om hur
anvisad ram ska fördelas, inklusive det totala bidrag som ska fördelas till
studieförbunden.
Fördelning till respektive studieförbund sker under årets första kvartal i enlighet
med en fördelningsmodell som innehåller:




Spridningsbidrag (15%)
Verksamhetsbidrag (75%)
Tematiskt utvecklingsbidrag (10%)

Modellen följer i vissa delar Folkbildningsrådets fördelningskriterier för statsbidrag
men har anpassats efter regionala förutsättningar.
Utbetalning av bidraget sker kvartalsvis. Den första utbetalningen baseras på
föregående års bidrag och justeras vid följande utbetalningar.
Spridningsbidrag

15% av det totala bidraget fördelas som ett spridningsbidrag. Spridningsbidraget
syftar till att stödja studieförbundens lokala närvaro och organisation samt
garantera en stabil regional infrastruktur som är tillgänglig för länets invånare.
Spridningsbidraget fördelas utifrån antalet kommuner i Kronobergs län där
studieförbundet har minst 400 studietimmar och/eller kulturarrangemang,7 och
baseras på senast kända verksamhetsår. Respektive studieförbund får del av det
rörliga bidraget i proportion till sin andel av det totala antalet kommuner enligt
ovanstående definition. Den rörliga delen omfördelas varje år mellan
studieförbunden utifrån denna beräkningsgrund.
Verksamhetsbidrag

75% av det totala bidraget fördelas som ett verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidraget syftar till att möjliggöra en mångfald av fri och frivillig
folkbildningsverksamhet för länets invånare och baseras dels på hur mycket
verksamhet ett studieförbund bedriver i Kronobergs län och dels på hur många
invånare som nås av verksamheten.

6
7

Utmaningarna formuleras i Gröna Kronoberg 2025
Bidragssystemet utgår från Folkbildningsrådets definition och modell för studietimmar
3
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Beräkningen av verksamhetsbidraget utgår från Folkbildningsrådets
sammanvägning av de tre verksamhetsformerna studiecirkel, annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Region Kronoberg använder samma
andelar som Folkbildningsrådet i värderingen av de tre verksamhetsformerna.
Som beräkningsgrund för verksamhetsbidraget används:







Antal studietimmar, föregående år
Antal studietimmar, genomsnitt av de två föregående åren
Antal unika deltagare, föregående år
Antal unika deltagare, genomsnitt av de två föregående åren
Antal kulturarrangemang, föregående år
Antal kulturarrangemang, genomsnitt av de två föregående åren

Verksamhetsbidraget omfördelas varje år mellan studieförbunden utifrån denna
beräkningsgrund.
Tematiskt utvecklingsbidrag

10% av det totala bidraget fördelas som ett tematiskt utvecklingsbidrag.
Utvecklingsbidraget är framåtsyftande och övergripande tema för kommande år
beslutas av KN:s presidium i samråd med RUN:s presidium i slutet av året.
Beslutet fattas efter dialog med studieförbunden kring aktuella teman i samband
med verksamhetssamtal i tredje kvartalet (se Modell för uppföljning, dialog och lärande).
Teman kan vid behov vara långsiktiga och löpa över flera år.
Syftet med det tematiska utvecklingsbidraget är att främja förnyelse samt utveckla
dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och studieförbunden med
utgångspunkt i Gröna Kronoberg 2025.
Utvecklingsbidraget fördelas till de studieförbund som tackar ja till att aktivt
bedriva utvecklingsarbete i enlighet med temat och utifrån sin profil. Fördelningen
beräknas proportionerligt utifrån hur många studieförbund som väljer att
medverka samt studieförbundets andel av spridningsbidrag och
verksamhetsbidrag.
Uppföljning av insatser som genomförs inom ramen för tematiskt
utvecklingsbidrag sker enligt nedan.
Modell för uppföljning, dialog och lärande
Redovisning av verksamheten i Kronobergs län sker dels genom studieförbundens
årliga rapportering av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram (via Folkbildningsrådet) och dels via verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, som skickas till
Region Kronoberg senast 15 maj.
De studieförbund som föregående år tackat ja till att arbeta med årligt tema och
erhållit tematiskt utvecklingsbidrag för detta ändamål redovisar genomförda
4
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insatser i samband med sin ordinarie redovisning, via verksamhetsberättelse eller i
annan skriftlig form.
I tredje kvartalet träffas Region Kronoberg och studieförbunden för dialog. Syftet
är dels en gemensam uppföljning av det arbete som genomförts inom ramarna för
bidragssystemet och dels dialog inför kommande års tematiska utvecklingsbidrag. I
samband med detta kan även gemensamma fördjupningar göras.
I övrigt ansvarar Region Kronoberg för att dialog och samverkan med
studieförbunden sker kontinuerligt under året där det utifrån en intressentanalys är
relevant, i enlighet med metoderna beskrivna i Gröna Kronoberg 2025 och
studieförbundens profil. I dialogerna ansvarar studieförbunden, i egenskap av
regional röstbärare för det civila samhället, för att representera sina respektive
nätverk och medlemsorganisationer.
Uppföljning av bidragssystemet i sin helhet görs i samband med ny
kulturplaneperiod.

5
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Filmpolitiskt toppmöte 2021 – tillbaka till filmpolitiken
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Filmpolitiskt toppmöte 2021 – tillbaka till filmpolitiken
Filmbranschen står inför enorma utmaningar och en filmpolitisk diskussion behövs mer än någonsin.
Göteborg Film Festival bjuder åter, i samarbete med Västra Götalandsregionen, in till Filmpolitiskt
toppmöte – en dag med samtal om hur filmpolitiken kan och bör hantera en omvärld där allt ställts på
ända.
Året som gått har utsatt hela samhället för svåra prov, inte minst har kulturen och filmen varit hårt ansatta. Som en
följd av pandemin och dess restriktioner har vi sett stängda biografer, uppskjutna produktioner och framskjutna
premiärer. Publiken har hänvisats till streamingtjänsterna och hur framtiden blir vet ingen i nuläget.
Vi vill samla kultur- och näringspolitiker, tjänstepersoner och filmbransch i en diskussion om hur film- och tvbranschen ska hantera den nuvarande situationen och framtida hot. Men också ta vara på de kreativa och
innovativa idéer och strategier som fötts under året som gått.
Det här är ett save-the-date-utskick så att alla kan sätta ett kryss i sin almanacka. Filmpolitiskt toppmöte 2021
kommer att hållas på plats i Göteborg 29 januari, 9.30–16.00, i enighet med alla rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Det kommer att bli en begränsad skara på plats – hur många är i nuläget inte klart – men
mötet kommer också gå att följa digitalt.
Vi återkommer med mer information.
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