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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 7 maj.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
lägesrapport
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören sammanfattar aktuella nyheter och
förvaltningens arbete sedan föregående nämnd. Exempelvis lyfts
uppdateringar kring den pågående pandemin och dess påverkan på
nämndens ansvarsområden. Bilagor till ärendet finns (i förekommande
fall) tillgängliga i Netpublicator.

4

Månadssammandrag februari 2021
(21RGK76)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari
2021 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet till och med februari 2020 uppgår till +304
tkr. Verksamheten påverkas väldigt mycket av coronapandemin. Mycket
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skjuts på framtiden, ställs in eller blir på annat sätt begränsat.
Kostnaderna har inte hunnit upparbetats så tidigt in på det nya året.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadsrapport feb 2021 KN
 Månadssammandrag KN feb 2021

5

Delårsrapport för kulturnämnden 2021
(21RGK60)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2021 samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Pandemin har fortsatt stor påverkan på kulturverksamheten. Ett aktivt
arbete pågår för att stötta verksamheter där behovet är som störst. Det
ekonomiska resultatet uppgick mars 2021 till +593tkr. Överskottet kan
till största del förklaras med att projektmedel ännu inte utnyttjats och att
utbetalning till ungdomsorganisationerna inte ägt rum.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Delårsrapport mars 2021 KN
 Delårsrapport Kulturnämnden mars 2021

6

Professionella kulturskapares villkor i
Kronoberg (21RGK571)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ärendet är en uppföljning av två uppdrag till förvaltningen inom ramen
för kulturnämndens verksamhetsplan 2021:
1. Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen att utreda hur
professionella kulturskapares villkor kan förbättras i samarbete med
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regionala utvecklingsnämnden samt
2. Regionfullmäktiges uppdrag till förvaltningen att utreda hur
användningen av Italienska palatset kan förändras så att det gagnar nya
kulturskapare i hela länet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Professionella kulturskapares villkor i Kronoberg

7

Remiss Kulturplan Kronoberg 2022–
2024 (19RGK739)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner remissutgåvan av Kulturplan Kronoberg
2022–2024.
Omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde.
Kulturnämnden skickar remissutgåvan på remiss under perioden 202104-29 – 2021-06-25 i enlighet med följebrevet.
Sammanfattning

Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden
2022–2024. Ett förslag på remissutgåva har tagits fram i dialog med
kulturplanens intressenter för att skickas på remiss under perioden 202104-29 – 2021-06-25. Revideringen har genomförts i enlighet med tidigare
beslutad processplan (KN §42/2019). Förslaget till remissutgåva följer
det inriktningsbeslut som kulturnämnden beslutat om (KN §4/2021).
Beslutsunderlag






Förslag till beslut Remiss Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Tjänsteskrivelse Remiss Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Nulägesanalys Bilaga till remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022–
2024
 Kulturplan Kronoberg 2022-2024 på remiss
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8

Remissyttrande – Vägen till levande
kulturmiljöer – Kulturmiljöstrategi för
Kronobergs län 2021–2025
(ärendenummer 436-365-2021)
(21RGK404)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss. Länsstyrelsen har beviljat
Region Kronoberg förlängd svarstid till 2021-05-07. Ärendet har beretts
av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling samt andra
sakområden inom regionala utvecklingsavdelningen (samhällsbyggnad
och näringsliv).
Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att samordna arbetet med
den regionala kulturmiljöstrategin och säkerställa att de nationella
kulturmiljömålen genomsyrar arbetet. Kulturmiljöstrategin har
aktualiserats under 2020 och omfattar tre målbilder som styr inriktningen
på länets kulturmiljöarbete 2021–2025: breddad syn på småländskt
kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart samt att upprätthålla levande
dialog mellan aktörer. Region Kronoberg samverkar med länsstyrelsen,
kommunerna och andra berörda intressenter kring genomförandet.
De synpunkter som Region Kronoberg lämnar i remissyttrandet berör
främst kulturmiljöstrategins koppling till andra regionala strategier och
insatser, de nationella kulturpolitiska målen och arbetet med förankring
och uppföljning av strategin.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Remissyttrande Vägen till levande kulturmiljöer Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021-2025
 Remissyttrande Vägen till levande kulturmiljöer - Kulturmiljöstrategi
för Kronobergs län 2021-2025
 Remiss om förslag till ny kulturmiljöstrategi för Kronobergs län
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9

Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2021 –
kompletterande beslut (21RGK108)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fördela
1. 300 000 kr till Region Kronoberg för utveckling av litteraturen som
konstform,
2. 400 000 kr till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i tillfälligt
utökade statsbidrag för att främja litteraturen som konstform och
stödja en överlämning av uppdraget under 2021,
3. 52 984 kr till Bild och Form Kronoberg för att stärka den regionala
samordningen av bild och formområdet.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar årligen statsbidrag inom ramen för
kultursamverkansmodellen i enlighet med förordning (2010:2012) om
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den årliga
fördelningen sker genom beslut om fördelningsprinciper (KN §86/2020)
som utgår från den regionala kulturplanen och nämndens
förhandlingsframställan till Kulturrådet (KN §70/2020).
Kulturrådets styrelse beslutade att fördela 35 417 000 kronor i ordinarie
statsbidrag till Kronoberg för 2021. 34 664 016 kronor har redan
fördelats i enlighet med kulturnämndens tidigare beslut.
I detta ärende fattas kompletterande beslut kring fördelning av 700 000
kronor till området yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande samt av
ytterligare 52 984 kronor i utökade statsbidrag. Förlag till beslut innebär
förstärkning av infrastrukturen på litteratur- respektive bild och
formområdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2021 – kompletterande beslut
 Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2021 kompletterande beslut
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10 Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utförande av
ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg (21RGK247)
Förslag till beslut

Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige att:
fastställa bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
fastställa aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger
gemensamt bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets
nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016
i samband med uppdraget kring professionell dans. Vid ägarsamråd
hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten,
bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i dokumenten samt
förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt
i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya
riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats inom Region
Kronoberg. Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på
ägarsamråd den 19 februari.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal
samt utförande av ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg
 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
 Förslag till reviderad bolagsordning AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-02-19
 Förslag till reviderat aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-04-09
 Förslag till reviderade ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-04-09
 Barnrättsbaserat underlag revidering av styrdokument RBK
 Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge Kronoberg_med
redaktionell ändring 2018-03-26
 Aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge Kronoberg undertecknat
Page 7 of 153

Kallelse

 Ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

11 Extra kulturstipendier 2021 (21RGK97)
Förslag till beslut

Kulturnämnden inför sju extra arbetsstipendier à 60 000 kronor.
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturstipendier syftar till att
främja den kulturella infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler
kulturskapare att arbeta i länet. Arbetet med kulturstipendier utgår från
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021 och styrs av Plan för
kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län.
I den ordinarie utlysningen delar Region Kronoberg ut tre
arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier
om 20 000 kronor vardera. Stipendierna går till kulturskapare som
utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är
litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och
digitala medier. Årets ansökningsomgång avslutades 10 april och 100
ansökningar har inkommit, vilket är det högsta antal sökande hittills.
Kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter och läget är
fortsatt allvarlig för de professionella kulturskaparna. Behov av insatser
för målgruppen bedöms som stort. Med anledning av pandemin och det
stora söktrycket föreslås att sju extra arbetsstipendier à 60 000 kronor
delas ut 2021.
Detta beslut innebär att totalt tio arbetsstipendier delas ut 2021.
Beredning av de extra stipendierna föreslås ingå inom ordinarie årscykel
för Region Kronobergs kulturstipendier. Medel anslås från 5102002,
strategiska utvecklingsmedel för kultur.
Beslutsunderlag

 Extra kulturstipendier 2021
 17RK61-11 Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs
län
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12 Kurs och konferens 2021 (politik)
(21RGK78)
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator:


Region Kronobergs Vårforum, 11 maj

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

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

En möjlighet för kulturnämndens ledamöter att delge övriga ledamöter
återkoppling från externa uppdrag, möten och konferenser där man
representerat kulturnämnden. Mötesanteckningar och styrelseprotokoll
finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.











Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag/regionala
kulturorganisationer
Ägarsamråd Regionteatern Blekinge Kronoberg, 19 februari
Samtal mellan kulturnämndens presidium och Filmregion Sydosts
ledamöter från Kronoberg, 24 februari
Sydostkultur, 9 mars
Möte med revisionen, 10 mars
Presidieöverläggning med Växjö kommun, 10 mars
Kommunalt forum kultur, 18 mars
Presidieöverläggning med sagobygdskommunerna, 18 mars
Presidieöverläggning med Ljungby kommun, 18 mars
Dialog med kulturministern, inklusive förmöte med SKR och
Regionsamverkan Sydsverige, 12-14 april

14 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.
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Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom.
Handlingar redovisas i särskild mapp i Netpublicator.







Rapport från Riksantikvarieämbetet – Genomlysning av
förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet
Rapport från Musik i Syd – Musik i vård, omsorg, hälsa
Skrivelse från regeringen – Politik för konstnärers villkor
Skrivelse från regeringen – Barns och ungas läsning
Promemoria - Vissa statliga insatser på musikområdet
Styrelseprotokoll Kulturparken Småland

15 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 21RGK36-1 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
1/2021. Remissyttrande på Verksamhetsplan för kultur Ljungby
kommun 2021–2024
 21RGK36-2 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
2/2021. Medverkan i konferens om samverkan för de yngsta barnens
språkutveckling
 21RGK31-2 Konstinköp av konsthanterare 2/2021 februari-mars
 21RGK18-2 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
3/2021

16 Övriga ärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 21RGK76
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2021-03-11

Kulturnämnden

Månadssammandrag februari 2021

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari 2021 samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet till och med februari 2020 uppgår till +304 tkr.
Verksamheten påverkas väldigt mycket av coronapandemin. Mycket skjuts på
framtiden, ställs in eller blir på annat sätt begränsat. Kostnaderna har inte hunnit
upparbetats så tidigt in på det nya året.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag februari 2021

Sida 1 av 1
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Resultat KN
Månad – FEB(ack)
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Förvaltning
Driftstöd,utv medel
Totalsumma

Utfall ack
tkr

Budget
Ack tkr

Differens
tkr

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån tkr

2021 tkr

Budgetavv

- 741

-1 029

288

-5 643

-6 018

0

- 9 912

-9 929

16

-58 641

-59 571

0

-10 653

-10 958

304

-64 284

-65 589

0

Kommentar: I princip alla verksamheter påverkas av Coronapandemin. Det mesta inom kulturområdet
är inställt, framskjutet eller på annat sätt begränsat. Man har fått hitta andra vägar för att njuta av kultur.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
FEB 2021

FEB 2020

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0

0

0

0

0

0

Region Kronoberg

5,6

6,1

3,9

5,4

6,1

3,4

Kommentar: Sjukfrånvaro existerar inte inom förvaltningen. Samtliga arbetar på distans så troligen är
det därför den inte finns.

1
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 21RGK601RGK60
Handläggare: Lena Eriksson
Datum: 2021-04-16

Kulturnämnden

Delårsrapport för kulturnämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2021 samt överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Pandemin har fortsatt stor påverkan på kulturverksamheten. Ett aktivt arbete
pågår för att stötta verksamheter där behovet är som störst. Det ekonomiska
resultatet uppgick mars 2021 till +593tkr. Överskottet kan till största del förklaras
med att projektmedel ännu inte utnyttjats och att utbetalning till
ungdomsorganisationerna inte ägt rum.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Delårsrapport 2021 Kulturnämnden
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Delårsrapport
Bes. Mar 2021

Delårsrapport
Bes. Mar 2021

Kulturnämnd
Kulturnämnd
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REGION KRONOBERG

Chefen sammanfattar
2021 blir liksom 2020 ett år präglat av pandemin. Restriktionerna som införts för att begränsa
smittspridning, och som omöjliggjort mycket av kultur- och idrottsverksamhet ligger kvar.
Situationen för kulturskapare är därför fortsatt osäker och svår. Den minskade tillgången till
kultur för invånare är också problematisk, inte minst ur en demokratisk vinkel. Glädjande nog
har en del kultur och idrott med målgrupp barn inte behövt stängas ned helt.
För kulturförvaltningen har mycket av det arbete som intensifierades till följd av pandemin
fortsatt. Omvärldsanalys, dialog med intressenter och påverkansarbete har varit prioriterat. Att
på ett bra sätt hantera och förmedla statliga stöd utifrån regionala förutsättningar är en viktig
uppgift som bygger på god kännedom om och dialog med aktörerna. Samarbetet kring
gemensamma frågor mellan regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har stärkts.
Och kulturens roll för en hållbar samhällsutveckling har fått ett ökat fokus.
Under våren har arbetet med en ny kulturplan återupptagits. Under våren har också glädjande
beslut kring nationella medel till kultursamverkansmodellen kommit. För Kronoberg innebär
beslutet en ökning totalt och en särskild satsning på muntligt berättande.
Nu har vaccinationerna kommit igång. Lättnader i restriktionerna har också gjort att viss
verksamhet har kunnat öppna upp igen i begränsad omfattning. Så nu ser vi fram emot den
stund det blir möjligt med fysiska möten.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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REGION KRONOBERG

Verksamhetsberättelse
Verksamhetens organisation
Region Kronoberg har en förvaltningsmodell på kulturområdet där kulturverksamheten
generellt ligger utanför förvaltningen. Det innebär att den regionala kulturplanen genomförs av
ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och organisationer inom det civila samhället.
Kulturnämndens förvaltning har under perioden bestått av en kulturstab om 2,7 tjänster, en
bild och formutvecklare om 0,8 samt en konsthandläggare om 0,75. Utöver detta delas vissa
lednings- och stödstrukturer med Regionala utvecklingsnämnden. Kulturteamet arbetar
tillsammans med kollegor inom näringsliv och samhällsbyggnad på enheten Hållbar tillväxt
inom avdelningen Regional utveckling. Regionala utvecklingsdirektören är Kulturnämndens
ansvariga tjänsteperson.

Händelser av väsentlig betydelse
Konsekvenser av Covid -19
Kultur- och idrottsområdet är fortsatt hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt
för både den offentligt finansierade kulturen, det fria kulturlivet, det civila samhällets
organisationer och småföretagen inom de kulturella och kreativa näringarna. Kulturlivets
strukturer ser olika ut i landets regioner. I mindre regioner spelar offentligt finansierad kultur
en avgörande roll och skapar möjligheter även för det fria kulturlivet.
Medborgerliga fri- och rättigheter har begränsats länge, vilket riskerar att leda till konsekvenser
för tillit, social sammanhållning och demokratins utveckling. Kultur utgör en grundlagsskyddad
samhällsfunktion i demokratins tjänst, av särskild vikt i tider av kris och social isolering.
Samtidigt har sektorn drabbats av de hårdaste begränsningarna. Scenkonsten, biograferna,
museerna och kulturens olika mötesplatser var först att stänga och är sist att öppna. Riskerna
för permanenta konsekvenser av kultursektorns långvariga karantän är stora, men analyserna
kvarstår. Beteende- och värderingsförändringar, vad gäller kulturvanor men också tillit och
sammanhållning, är också möjliga konsekvenser på sikt. Barns och ungas möjligheter att ta del
av och utöva kultur och fritidsaktiviteter har påverkats negativt.
Under perioden har rekommendationerna riktade till regioner och kommuner lättats upp något
vilket möjliggjort begränsad publik verksamhet i regionens kulturbolag. Smålands museum har
öppnat igen efter att varit stängt i över fyra månader. Musik i Syd genomför kortkonserter för
åtta personer vardera som säljer slut på under två minuter och Regionteatern Blekinge
Kronoberg planerar för utomhusföreställningar. Den tillfälliga pandemilagen har möjliggjort ett
mer anpassat regelverk för kultur- och idrottsområdet men ännu har regelverket inte brukats av
regeringen och Folkhälsomyndigheten.
Inom det civila samhället drabbas föreningar hårt av pandemin. Föreningar med anställd
personal och/eller lokalkostnader drabbas hårdast. Inom idrottsrörelsen drabbas både
breddföreningar och elitföreningar.
Kulturnämnd, Delårsrapport
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Elitlicenser innebär hårda krav på en förenings ekonomi men även för mindre föreningar
innebär intäktsbortfall vid publika aktiviteter ett ansträngt läge.
Den 1 april meddelade kulturministern ytterligare ett krispaket till kultur- och idrottsområdet,
varav en del till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta
är det tredje krisstödet till regional kulturverksamhet under pandemin.
Konsekvenser för verksamheter med driftsanslag från kulturnämnden
Coronavirusets utbrott påverkar möjligheterna för verksamheter med regionala driftanslag att
genomföra sina ordinarie uppdrag enligt plan. Verksamhet ställs in, skjuts upp eller anpassas
efter nya förutsättningar. Detta innebär ekonomiska utmaningar för både verksamheter och det
fria professionella kulturlivet likväl som invånarnas demokratiska rättigheter att ta del av och
själva utöva kultur och idrott. Fler och fler digitala upplevelser lanseras för att möjliggöra ett
utbud, Musik i Syd Channel, Regionteatern Blekinge Kronobergs digitala scen och
Kulturparken Smålands podd "Din podd på jorden" är några exempel.
Arbete med kunskapsinsamling och analys kring nuläget och coronapandemins konsekvenser
för idrotts- och kulturlivet i Kronobergs län på kort, medellång och lång sikt har pågått
kontinuerligt. En utmaning är att nuläget är föränderligt och att information snabbt blir
daterad. Verksamheter har drabbats olika beroende på konstområde och uppdrag.
Kulturorganisationer med producerande och publik verksamhet har drabbats av omfattande
intäktsbortfall medan verksamheter med främjande uppdrag generellt har klarat sig bättre.
Kulturstaben följer den ekonomiska utvecklingen i kulturorganisationerna noga och analyserar
de långsiktiga konsekvenserna av den omfattande anpassning som verksamheterna gör med
anledning av pandemin.
Konsekvenser för kulturnämndens förvaltning
Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför en ny verklighet, både
på kort och lång sikt. Som regional utvecklingsaktör behöver Region Kronoberg ha förmågan
att agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på idrotts-, konst- och
kulturlivet i Kronobergs län. Samtidigt behöver insatserna vara välgrundade, riktade mot
faktiska behov och samspela med både nationella insatser och andra politikområden för att få
god effekt. Kulturstaben arbetar parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och
kartläggning av nuläge och behov hos våra olika intressenter. Remissutgåvan av den regionala
kulturplanen (2022–2024) bygger således på en uppdaterad nulägesanalys och strategiska
kulturpolitiska prioriteringar som är anpassade efter nya förutsättningar för kultur och idrott.

Måluppfyllelse
Region Kronoberg har utifrån visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län" formulerat fyra
övergripande långsiktiga mål:




Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Kulturnämnd, Delårsrapport
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En hållbar ekonomi i balans

Regionfullmäktige beslutar årligen om inriktningsmål inom perspektiven Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig för att
indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Nedan följer en redovisning av
måluppfyllelsen för perioden.
Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

Målet uppfyllt
Delvis tillfredsställande måluppfyllelse
Otillfredsställande måluppfyllelse
Trendpilen anger om förändringen sker i önskad riktning och en trendpil som pekar uppåt
avser att utvecklingen är positiv ur Region Kronobergs perspektiv.
Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-december 2020 (utfallen i
tabellerna nedan jämför perioden januari-december respektive år om inget annat anges).

Invånare
Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Målbeskrivning

Den verksamhet som kulturnämnden ansvarar för genomförs huvudsakligen av verksamheter
med regionala driftsanslag. Detta ställer höga krav på kulturnämndens styrmodeller då det är de
som säkerställer att kulturnämndens medel används ändamålsenligt. Styrningen sker utifrån
principen om armlängds avstånd, en kulturpolitisk utgångspunkt som innebär 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. Syftet med armlängds avstånd är att säkerställa konstens möjligheter att
uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Kulturnämndens
huvudsakliga styrmodeller utgörs av kulturplanen, grundvillkor för verksamheter med
driftsanslag samt överenskommelser eller dylikt.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Målbeskrivning

Verksamheten under kulturnämnden är mångfacetterad och tillgängligheten beror på många
olika faktorer såsom exempelvis konstområdets förutsättningar eller respektive verksamhets
uppdrag.
Kulturnämnd, Delårsrapport
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Verksamhet riktad till barn och unga behöver exempelvis vara mer mobil än verksamhet riktad
till vuxna. Tillgängligheten till kultur i länet präglas framförallt av den kulturella infrastrukturen
för området. Det finns anledning att arbeta aktivt under 2021 för att säkerställa infrastrukturen
för kultur och idrott i länet. Då Kronoberg är ett gränslän påverkas tillgängligheten även av
grannregionernas infrastruktur och utbud.
Invånarna i Kronoberg ska kunna ta del av konst och kultur på lika villkor. Personer med
funktionsvariation ska på lika villkor som personer utan funktionsvariation ha tillgång till kultur
och möjlighet att uttrycka sig konstnärligt. Det kan till exempel handla om möjligheter till
syntolkning, allergivänliga lokaler eller att fysiskt ta sig till och röra sig i lokaler för kultur.
Därför är det inom kulturområdet särskilt viktigt att beakta aspekter som lokaler, information
och planering.
De kulturorganisationer som tilldelas statsbidrag via kultursamverkansmodellen uppfyller
funktionshinderspolitikens delmål. Det innebär att de har en handlingsplan för tillgänglighet
som kontinuerligt följs upp, tillgängliga webbplatser och e-tjänster samt information om
tillgänglighet till publik verksamhet och arrangemang på de webbplatser, sociala medier och
evenemangskalendrar som används. Det innebär också att de har åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder i lokaler för publik verksamhet. Kulturorganisationer som enbart har regionala
driftsanslag ska ha en handlingsplan för tillgänglighet och information om tillgänglighet till
publik verksamhet och arrangemang på de webbplatser, sociala medier och
evenemangskalendrar som används.
Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Spridning av aktiviteter
inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden, Andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun (%)

51 %

55 %

53 %

50 %

Kommentar

Följs upp en gång per år, i
april/maj.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Målbeskrivning

Kulturnämnden ansvarar, genom fördelning av regionala driftsanslag och statsbidrag inom
ramen för kultursamverkansmodellen, för invånare och besökares möjligheter att ta del av
konst och kultur av hög konstnärlig kvalitet. Styrningen av verksamheterna behöver därför
balansera mellan god tillgänglighet, konstnärlig utveckling och breddat deltagande i kulturlivet.
Årligen genomförs omfattande uppföljning av den verksamhet som finansieras av Region
Kronoberg. Uppföljningen sker både kvalitativt och kvantitativt.
Metoden Gröna tråden understödjer Region Kronobergs kvalitetsarbete genom att säkerställa
att rätt insatser görs för att nå nämndens mål. Metoden innebär även att intressenter involveras
tidigt i utvecklingsarbetet.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Skapa ökade förutsättningar för och bidra till en hållbar regional utveckling
Målbeskrivning

Den kulturpolitiska visionen utgår från Region Kronobergs hållbarhetsprogram och policy för
lika möjligheter och rättigheter. Den utgör också en viktig del i Region Kronobergs
övergripande vision om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg och bidrar till målen i Gröna
Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi som bland annat beskriver vad som
behöver genomföras för att Kronoberg ska vara en plats att vilja leva och bo på.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar
på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Konst och kultur bidrar i olika
utsträckning till alla tre delar av hållbar utveckling.
Inom den sociala dimensionen av hållbarhet finns en viktig del av kulturpolitikens kärna. Det
handlar om alla människors rätt till kultur men också om att konst och kultur kan skapa
förutsättningar för fri åsiktsbildning, stärkt delaktighet i samhället och social sammanhållning.
Inom den ekologiska dimensionen kan konst och kultur bidra till att skapa attraktiva och
hållbara livsmiljöer genom arkitektur, design och konstnärlig gestaltning. Konst och kultur kan
också bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle genom hållbar konsumtion, till exempel i form
av upplevelser och tjänster.
När det gäller den ekonomiska dimensionen kan ett vitalt konst- och kulturliv med både bredd
och spets bidra till att öka attraktiviteten på en ort, i en region eller i ett land och därmed locka
till sig nya invånare och talanger. Inom den ekonomiska dimensionen återfinns även de
kulturella och kreativa näringarna som skapar lokal och regional sysselsättning, utveckling och
innovation samt ekonomisk tillväxt. De kulturella och kreativa näringarna verkar även inom
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, eftersom många av företagen finns inom
kunskaps- och tjänstesektorn. Det är i sin tur ett område inom näringslivet som Kronobergs
län behöver bredda för att minska konjunkturkänsligheten, utveckla vår innovationsförmåga
och stärka länets tillväxt och sysselsättning.
Skapa förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets
Målbeskrivning

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2021 har den kulturpolitiska visionen Ett
kulturliv med bredd och spets. Den regionala kulturpolitiska visionen är långsiktig och grundar sig i
de nationella målen. Den regionala kulturpolitiska nivån har huvudansvaret för att visionen
förverkligas, men samverkan med den regionala kulturplanens intressenter är avgörande för att
arbetet ska bli framgångsrikt.
Visionen och de nationella målen förverkligas genom att Region Kronoberg investerar i
konstnärlig och kulturell infrastruktur med utgångspunkt i den regionala kulturplanen.
Övergripande mål och villkor formuleras för regionala uppdrag och följs upp kontinuerligt.
Kulturnämnd, Delårsrapport
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Utöver det prioriterar Region Kronoberg ett antal utvecklingsområden i den regionala
kulturplanen. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive
utvecklingsområde och följs upp kontinuerligt.
Kultur- och idrottsområdets krissituation under pandemin innebär att kulturnämnden 2021
behöver fokusera på att säkerställa en hållbar regional infrastruktur.
Handlingsplaner

Uppföljning

Säkerställa en hållbar regional infrastruktur för kultur
och idrott

Arbetet med kartläggning och analys av pandemins
effekter på kulturnämndens ansvarsområden pågår
kontinuerligt.
Under perioden har ekonomiska prognoser begärts in från
verksamheter med statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen. Prognoserna tar upp frågor
kring intäktsbortfall och resultat på helår men även vilka
behov som finns gällande återstart av kulturlivet.
Prognoserna kommer att ligga till grund för
kulturnämndens fördelning av tillfälliga statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
med anledning av corona.
Erfarenhets- och kunskapsutbyte sker kontinuerligt i
Region Kronobergs nätverk för intressenter med regionala
kulturpolitiska uppdrag. Under perioden har särskilt
omställning och digitalisering diskuterats i nätverket.
Informationsflödet i samhället är stort med anledning av
coronapandemin och det har varit svårt för exempelvis
enskilda kulturskapare att nås av relevant information vilket
lett till geografisk obalans i fördelningen av vissa krisstöd.
Nya råd och restriktioner, ny lagstiftning, nationell
utredning om konsekvenserna på kulturområdet och en
mängd olika krisstöd presenteras från olika aktörer.
Kulturstaben har därför tagit fram ett nytt nyhetsbrev med
fokus på omvärldsbevakning och information om vad som
sker regionalt.
Dialog har skett med länets kommuner på både politisk
nivå och tjänstemannanivå. På politisk nivå har ett möte
med kommunalt forum kultur genomförts. Fokus under
mötet var gemensamma målsättningar, kulturpolitiska
strategidokument och samverkan. Bland annat lyftes en
långsiktig överenskommelse kring Scensommar
Kronoberg. På tjänstemannanivå har ett möte med det
kommunala kulturchefsnätverket skett med fokus på
skärningspunkter mellan kommunala och regionala
kulturplaner samt gemensam omvärldsbevakning och
erfarenhetsutbyte med anledning av pandemin.

Medarbetare
Vara en attraktiv arbetsgivare
Mätetal

Hållbart medarbetar
engagemang (HME)

Utfall
2021

84

Utfall
2020

84

Utfall
2019

84

Mål 2021

79

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Kommentar
än planerat för att säkerställa en
god och hållbar arbetsmiljö för
såväl medarbetare som chefer.
Nästa uppföljning görs hösten
2021.

Faktisk sysselsättningsgrad

75,6 %

65,9 %

Handlingsplaner
Utveckla förmågan att arbeta i omställning och att i
högre grad möta varandra och samverkansaktörer
på digitala plattformar

60,6 %

Faktisk sysselsättningsgrad är
skillnaden mellan vad man
överenskommit för omfattning i
anställningsavtalet och hur
mycket en anställd sedan faktiskt
jobbar. Skillnaden däremellan
utgörs av olika frånvaro så som
föräldraledighet. I en liten
personalgrupp som kulturteamet
blir svängningarna stora även vid
kortare frånvaro. Frånvaron
består av lagstadgad ledighet.
Målvärde har inte bestämts för
detta mätetal. Årets utfall avser
perioden jan-mars, de andra
helår.

Uppföljning
För att möta den omställning som följt i spåren av
pandemin har viktiga åtgärder vidtagits för att utveckla
digitala arbetssätt och möjliggöra en hållbar arbetsmiljö.
Regional utveckling har som förvaltning gått före övriga
Region Kronoberg som organisation i omställningen till en
stabilare verksamhetsanpassad digital plattform för digitala
möten. Regional utveckling ingår i en införandepilot av
Teams och har därmed lämnat plattformen Skype.
Skillnaden på ett pilotinförande och en traditionell övergång
till en ny plattform är att piloten har möjliggjort en
kontinuerlig anpassning av funktionaliteten utifrån
verksamhetens behov. Utfallet av införandet av Teams har
skapat bra förutsättningar för alla medarbetare att ha en
bra plattform för digitala möten. Funktionaliteten i Teams
kommer vidareutvecklas under året och fler verktyg
kommer tillgängliggöras.
Åtgärder har vidtagits för att möta medarbetarnas behov av
att skapa en funktionell och hållbar arbetsmiljö även vid
distansarbete. Det handlar bl.a. om inköp av materiel som
medarbetare kan komplettera sin hemarbetsmiljö med som
t.ex. skärmar och tangentbord. Medarbetare har även
erbjudits ergonomisk konsultation för att utforma sina
hemarbetsplatser på ett bra sätt. Ledningsgruppen har
också erbjudit digitala mötestillfällen i form av
gemensamma digitala fikapauser för att skapa en
upplevelse av tillgång till social samvaro på arbetsplatsen.
Vidare har Regional utveckling flera pågående arbeten
som syftar till att kartlägga och identifiera vad
omställningen till framtidens arbetsplats innebär, både för
oss som organisation men också för de aktörer vi
samverkar med. En intressant aspekt är hur framtidens
förändrade arbetssätt kommer påverka den regionala
utvecklingen i en större kontext. Samverkansaktörer i
dessa arbeten är bl.a. WSP och Kairos Future. Regional
utveckling planerar för en utvecklingsdag den 19 maj där
halva dagen kommer att ha fokus på framtidens
arbetsplats. Syftet är att identifiera vilka åtgärder som vi
kan fortsätt att vidta som organisation under 2021–2022 för
att möta omställningen till digitala arbetssätt på bästa sätt.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Handlingsplaner

Uppföljning

Balanserade utvecklings- och förvaltningsresurser i
förhållande till kulturnämndens uppdrag

Kulturteamets arbetssituation, är fortsatt, i hög grad
påverkat av pandemin. Planerat arbete har ställts om för
att hantera dessa nya förutsättningar och arbete sker
parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och
kartläggning av nuläge och behov hos intressenter. En god
dialog mellan politik och förvaltning är en viktig
förutsättning för att hålla en tydlig riktning för arbetet.
Under första kvartalet har stf. verksamhetschefen för
Hållbar tillväxt, fortsatt att avlasta den regionala
utvecklingsdirektören i beredning av ärenden till
Kulturnämnden och deltar, enligt årscykeln, i dessa möten.
Detta i syfte att bredda ansvaret för kulturfrågor.

Implementering av nya riktlinjer för chefers
organisatoriska förutsättningar

En genomlysning av organisation och ledning har gjorts
utifrån riktlinjerna i chefers organisatoriska förutsättningar.
Avvikelser kopplat till medarbetare per chef har noterats
och diskuterats i ledningsgrupp för beslut om ändring eller
motivering att kvarstå. Uppföljningen är redovisad för
central HR. Riktlinjerna har tillämpats vid chefsvakanser.
En kontinuerlig dialog kring vad som är chefsuppgift och
vad som bör utföras av stödfunktion eller medarbetare förs.
En del i det senare är ett arbete för en mer sammanhållen
introduktion av nya medarbetare.

Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Målbeskrivning

Kulturnämnden förfogar över en relativt liten förvaltning vilket gör det viktigt att säkerställa att
prioritera vad som ger hög effekt och kvalitet för länets invånare och kultur- och
idrottsverksamheter.
Handlingsplaner
Utvecklade rutiner för
konsthandläggning

Uppföljning
Sedan årsskiftet 20/21 finns fastställda rutiner för Utformning av konstkollektion samt
utplacering av konstnärlig gestaltning, Inventering av konstnärlig gestaltning samt för
Inköp och registrering av konstnärlig gestaltning. Rutinerna beskriver, med utgångspunkt i
den tidigare fastställda riktlinjen, tillvägagångssätt och periodicitet för arbetsuppgifter
inom konsthandläggaruppdraget.
Arbetet med att befästa den konstnärliga gestaltningens involvering i byggprojektens
tidiga skeden fortsätter genom dialog och kontinuerlig avstämning med
investeringsenheten och fastighetsavdelningen. Dialog pågår kring konstnärlig gestaltning
i nya sjukhusbyggnationen för att säkerställa konstnärlig kompetens tidigt i processen,
bidra till projektets måluppfyllelse och säkerställa ett resurseffektivt arbete.

Vara en drivande utvecklingsaktör
Målbeskrivning

Kulturnämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av kultur och idrottsområdet. För att
vara en drivande utvecklingsaktör krävs prioriteringar och tydlighet samt samverkan för att
maximera gemensamma resurser.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Handlingsplaner
Utvecklad
interregional
samverkan

Uppföljning
Fortsatt intensiv interregional samverkan inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
På politisk nivå har ett utskottsmöte skett med kulturpolitisk diskussion kring det
gemensamma positionspapperet. Gemensam förberedelse är planerad inför nationell
dialog med kulturministern i april.
På tjänstemannanivå sker erfarenhetsutbyte och gemensam dialog med nationell nivå,
bland annat inom ramen för utredningen om kulturens återstart och inom SKRs regionala
kulturchefsnätverk. Förutom det sker samarbeten kring utveckling och förvaltning av
professionell dans, bild och form, filmkultur, bibliotek, litteratur och slöjd inom
kulturutskottets beredningsgrupper och inom ramen för utvecklingsprojektet Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt kultursverige.

Revidering av
regional kulturplan
för Kronobergs län

Revideringsprocessen sker enligt beslutad processplan. Under perioden har ett förslag på
remissutgåva tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter för beslut på
kulturnämnden den 29 april. Remissutgåvan följer det inriktningsbeslut som
kulturnämnden beslutat om (KN §4/2021). Den har två delar; en kulturpolitisk del och en
nulägesanalys.

Klimatpåverkande utsläpp ska minska
Målbeskrivning

Kulturnämnden har beslutat att samtliga verksamheter med regionala driftsanslag ska bidra till
att minska klimatpåverkan och ha beredskap för ett föränderligt klimat. Verksamheten ska
även drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och
globala naturresurserna ger.

Ekonomi
Ekonomiskt har verksamheten löpt på och visar vid periodens utgång ett mindre överskott.
Detta beror till största del på att projektmedel ännu inte har planerats fullt ut för och att
utbetalning till ungdomsorganisationerna inte gjorts. Pandemin påverkar även resultatet då
driftbudgeten inte har upparbetats.
Budgeterade heltidstjänster inom kulturnämndens uppdrag är 4,41 på helår 2021. Den ojämna
tjänstgöringsgraden på helår beror på en föräldraledighet som avslutas till hösten.
En hållbar ekonomi i balans
Handlingsplaner

Uppföljning
Fortsatt dialog med nationell nivå kring de ekonomiska
förutsättningarna inom nämndens ansvarsområden.

Ekonomiska förutsättningar inom nämndens
ansvarsområden

Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Invånare

Revidering av
styrdokument:
Regionteatern Blekinge
Kronoberg

Förslag på nya styrdokument är framtagna tillsammans
med övriga delägare och har beretts på politisk nivå vid
ett ägarsamråd. Styrdokumenten bereds av
kulturnämnden den 29 april och beslutas av
regionfullmäktige.

Revidering av
styrdokument: Filmregion
Sydost

Förslag på ny överenskommelse är framtaget
tillsammans med övriga huvudmän och har beretts på
politisk nivå vid ett möte med Sydostkultur.
Överenskommelsen beslutas av kulturnämnden under
året.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Perspektiv

Processutveckling och
produktion

Uppdrag

Uppföljning

Framtagande av
styrdokument: Bild och
form Kronoberg

Framtagande av styrdokument sker enligt plan i
samverkan med verksamheten.

Revidering av
styrdokument:
Bidragssystem för
studieförbunden

Revidering av bidragssystemet för studieförbunden är
planerat att genomföras senare under året.

Undersöka
huvudmannaskapet för
Smålands konstarkiv

Processen har genomförts enligt plan. Inga förändringar
i huvudmannaskapet är aktuella i nuläget.

Utreda hur professionella
kulturskapares villkor kan
förbättras i samarbete
med Regionala
utvecklingsnämnden

Arbetet pågår enligt plan. Dialoger har förts med
regionala kulturorganisationer och organisationer som
företräder professionella kulturskapare. En enkät har
skickats ut till länets professionella kulturskapare.
Samarbete pågår även med Regionala
utvecklingsnämnden kring en förstudie om det
företagsfrämjande systemets förutsättningar att arbeta
med kulturella och kreativa näringar.

Utred hur användningen
av Italienska palatset kan
förändras, så att det
gagnar nya kulturskapare
i hela länet

Processen pågår enligt plan inom ramen för uppdraget
om professionella kulturskapares villkor.

Utreda och säkra
förutsättningarna för att
fortsätta använda digitala
medier i
kulturverksamheten

Processen pågår enligt plan, bland annat inom ramen för
revideringen av den regionala kulturplanen.
Verksamheternas behov för att implementera digitala
lösningar undersöks även inom ramarna för den
kartläggning som görs nu inför fördelning av den andra
tillfälliga förstärkningen av statsbidraget inom
kultursamverkansmodellen med anledning av pandemin.

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Utfall jan-mar 2021

Utfall jan-mar 2020

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

0

0

0

0

0

0

Ingen sjukfrånvaro, identiskt med samma period 2020.
Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Utfall jan-mar 2021

Utfall jan-mar 2020

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

0

0

0

0

0

0

Ingen sjukfrånvaro, identiskt med samma period 2020.
Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad
Mar 2021
Över.
ssg

Fakt.
ssg

Mar 2020
Över.
ssg

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Mar 2021
85

71

Mar 2020
82,5

57,5

Mar 2019
87,5

70

Skillnaden i överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad består till övervägande del av
lagstadgade samt ett fåtal, men väl avvägda, beslut om ledighet av särskilda skäl.

Framåtblick
Kultur- och idrottsområdena har en fortsatt svår situation. En nationell utredning kring
kulturens återstart har tillsatts för att föreslå insatser för återstart av kulturlivet. Ett flertal andra
myndigheter har fått specifika utredningsuppdrag att titta på konsekvenserna för olika
områden, tex museisektorn och konsekvenserna för professionella kulturskapare.
Den nulägesanalys som ligger till grund för kulturplanen identifierar flera komplexa utmaningar
med konsekvenser för kulturplanens intressenter i Kronoberg. Utmaningarna gör strukturerna
för konst och kultur sårbara, påverkar den kulturella välfärdens likvärdighet och kulturens
potential att verka som utvecklingskraft i samhället.
Intäktsbortfallen på grund av pandemin kommer att ta lång tid för kultursektorn att hantera.
Vissa verksamheter kommer att gå i konkurs och andra kommer behöva begränsa sin
verksamhet eller höja priset för kultur eller idrott. Vissa konstområden, såsom scenkonsten
med dess långa planeringshorisonter, får ökade kostnader när väl den publika verksamheten
återupptas. Eventuella begränsningar i publikantalet innebär även att intäkterna inte kan följa
kostnaderna. Beteende- och värderingsförändringar, vad gäller kulturvanor men också tillit och
sammanhållning, är också möjliga konsekvenser på sikt. Barns och ungas möjligheter att ta del
av och utöva kultur och fritidsaktiviteter har påverkats negativt. Även konsekvenserna av det
återstår att analysera, men redan nu konstateras det att resurssvaga unga har drabbats hårdast.
En annan framtida utmaning är kompetensförsörjningen på området när företag går i konkurs
och andra verksamheter behöver säga upp personal av ekonomiska skäl. Även återväxten inom
konstnärliga yrken är osäker då mer fokus har hamnat på de bristfälliga sociala
trygghetssystemen för kulturskapare vilket riskerar att avskräcka från nya etableringar i
branschen.
De ekonomiska förutsättningarna på kommunal och regional nivå påverkar i hög utsträckning
den offentligt finansierade kulturen och det civila samhällets organisationer. Då Kronobergs
län är litet påverkar detta i sin tur förutsättningarna för det fria kulturlivet. Statsbidrag till
regional kulturverksamhet är dessutom tätt sammanlänkat med de regionala kulturbudgetarna.
Om regionerna ökar budgeten till kultur ökar även staten, om regionerna bibehåller samma
nivå som föregående år bibehåller även staten nivån och om regionerna minskar så minskar
staten. Detta innebär att kulturlivet i en region med ansträngd ekonomi blir dubbelt bestraffad.
Den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde är förutsättningar för ett demokratiskt
samhälle. I ett demokratiskt samhälle främjas ett levande och oberoende kulturliv. Den
professionella konsten ges utrymme att både möjliggöra konstnärliga upplevelser och vara
bärare av samhällskritik. På liknande sätt är det civila samhället är viktig del av demokratin som
Kulturnämnd, Delårsrapport
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bidrar till delaktighet, samhällsutveckling och välfärd. Pandemin innebär således även ett
potentiellt demokratiproblem. Människors möjlighet att göra sin röst hörd och att delta aktivt i
samhället har begränsats under pandemin och riskerar att normaliseras när det pågår under så
lång tid.
Kultur- och idrottsområdet befinner sig i ett svårt läge och den närmaste tidens utformande av
tillkännagivna och eventuella nya krispaket kommer att vara avgörande för framtidens konstoch kulturliv i Sverige. Det finns stort behov av utvecklad samverkan mellan myndigheter för
att säkerställa att aktörer inte faller mellan stolarna och säkerställa träffsäkra stöd. En vital
kulturell infrastruktur är ett komplext system som tar lång tid att bygga upp, men som snabbt
kan raseras. Människors möjligheter att möta konst och kultur med både bredd och spets i hela
landet även i framtiden kommer i hög utsträckning att vara beroende av de prioriteringar och
insatser som görs i närtid.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Driftsredovisning
Resultatuppföljning
Resultatuppföljning Kulturnämnd

Resultaträkning
exkl proj

Ackumulerat 2021

(tkr)

Utfall Ack

Budget Ack

Förvaltning

-1 287

Driftstöd o
utvecklingsmedel
Totalsumma

Rullande

Årsbudget

Differens

12 mån

2021

-1 573

286

-5 575

-6 050

-14 586

-14 893

307

-58 245

-59 571

-15 873

-16 466

593

-63 821

-65 621

Förvaltningen genererar ett mindre överskott, så verksamheten har en ekonomi i balans.
Prognosen för 2021 är ett resultat på +/- 0.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Kulturnämndens förvaltningsmodell med ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och
organisationer inom det civila samhället innebär att pandemins ekonomiska konsekvenser
drabbar utanför nämndens rambudget. På så vis visar kulturnämnden fortsatt en ekonomi i
balans trots den ekonomiska kris som pågår inom nämndens ansvarsområden och hos de
organisationer som får driftsanslag från kulturnämnden.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK571
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-04-21

Kulturnämnden

Professionella kulturskapares villkor i Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet är en uppföljning av två uppdrag till förvaltningen inom ramen för
kulturnämndens verksamhetsplan 2021:
-

-

Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen att utreda hur professionella
kulturskapares villkor kan förbättras i samarbete med regionala
utvecklingsnämnden samt
Regionfullmäktiges uppdrag till förvaltningen att utreda hur användningen
av Italienska palatset kan förändras så att det gagnar nya kulturskapare i
hela länet.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag

Sida 1 av 1

Page 35 of 153

Remiss Kulturplan
Kronoberg 2022–2024

7
19RGK739

Page 36 of 153

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Kulturnämnden

Remiss Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Ordförandes förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner remissutgåvan av Kulturplan Kronoberg 2022–
2024.
2. Omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde.
3. Kulturnämnden skickar remissutgåvan på remiss under perioden 2021-0429 – 2021-06-25 i enlighet med följebrevet.
Sammanfattning
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2022–2024.
Ett förslag på remissutgåva har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter
för att skickas på remiss under perioden 2021-04-29 – 2021-06-25. Revideringen
har genomförts i enlighet med tidigare beslutad processplan (KN §42/2019).
Förslaget till remissutgåva följer det inriktningsbeslut som kulturnämnden beslutat
om (KN §4/2021).

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Remiss Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Nulägesanalys Bilaga till Remissutgåva Kulturplan Kronoberg
2022–2024
Följebrev Kulturplan Kronoberg 2022–2024 på remiss
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Kulturnämnden

Remiss Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Bakgrund
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2022–2024.
Ett förslag på remissutgåva har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter
för att skickas på remiss under perioden 2021-04-29 – 2021-06-25. Revideringen
har genomförts i enlighet med tidigare beslutad processplan (KN §42/2019).
Förslaget till remissutgåva följer det inriktningsbeslut som kulturnämnden beslutat
om (KN §4/2021).
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi, som bereds av
kulturnämnden och beslutas av regionfullmäktige. Regionala kulturplaner har tre
huvudsakliga funktioner och målgruppen är bred. För det första utgör de
regionernas ansökningshandling till Kulturrådet. De ligger till grund för fördelning
av statsbidrag inom den nationella kultursamverkansmodellen och regleras av en
statlig förordning (2010:2012). För det andra utgör kulturplanen regionalt
styrdokument för det kulturpolitiska området. Målen är styrande för vissa
intressenter och stödjande för andra. För det tredje är kulturplanen ett verktyg för
dialog och samverkan med kulturplanens intressenter: kommunerna och
grannregionerna, det professionella kulturlivet och det civila samhället i
Kronoberg. I Region Kronoberg är kulturplanen också en av de understrategier
som bidrar till genomförandet av Gröna Kronoberg 2025, länets regionala
utvecklingsstrategi.
De regionala kulturplanerna för de regioner som ingår i Regionsamverkan
Sydsverige finns tillgängliga i Netpublicator för den som vill få en inblick i andra
regioners prioriteringar och kulturplaneupplägg.
Så här har revideringsprocessen genomförts

Revideringsprocessen har genomförts i enlighet med den processplan som
kulturnämnden beslutat om (KN §42/2019). Revideringen har utgått från den
regionala utvecklingsstrategins arbetsmetod ”gröna tråden” och ett
utmaningsdrivet arbetssätt. Uppdateringen av nulägesanalysen har skett på ett
hållbart och resurseffektivt sätt med hänsyn till de förutsättningar för dialog och
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

samverkan som finns hos kultursamverkansmodellens intressenter och i möjligaste
mån genom ordinarie strukturer och mötesformer i kulturnämndens årscykel.
Remissutgåvan grundar sig i de dialoger och kunskapsfördjupningar som
genomförts under revideringsprocessen samt kulturnämndens arbete med regional
kulturpolitisk vision och prioritering av utvecklingsområden för perioden 2022–
2024. Coronapandemin har haft omfattande konsekvenser för konst- och
kulturområdet och kulturnämnden har löpande tagit del av nulägesanalyser kring
hur pandemin påverkar länets kulturliv. Remissutgåvan har anpassats efter dessa
förutsättningar. Coronapandemin innebar också en avvikelse från den
ursprungliga processplanen eftersom tidsplanen för revideringen justerades. Med
anledning av det föreslås Kulturplan Kronoberg 2022–2024 bli treårig istället för
fyraårig.
Om remissutgåvan

Remissutgåvan följer det inriktningsbeslut som kulturnämnden beslutat om (KN
§4/2021). Den har två delar; en kulturpolitisk del och en nulägesanalys. Den första
delen innehåller kulturpolitiska utgångspunkter, målsättningar och beskrivning av
de tre utvecklingsområden som kulturnämnden prioriterat för perioden.
Utvecklingsområdena konkretiseras genom att de bryts ner i ett par insatsområden
som synliggör det förändringsarbete som Region Kronoberg avser driva under
perioden i samverkan med berörda intressenter. Remissutgåvans första del
innehåller också definitioner av återkommande kulturpolitiska begrepp. Den andra
delen är nulägesanalysen, en fördjupning som beskriver vad som ligger till grund
för de kulturpolitiska prioriteringarna. I nulägesanalysen sammanfattas
utmaningarna, Kronobergs infrastruktur för konst, kultur och idrott, hur
kulturplanen tas fram och genomförs samt den förordning som reglerar
kulturplanen. Remissutgåvan har hållbarhets- och barnrättsäkrats i enlighet med
Region Kronobergs rutiner.
Vad händer sen?

Remissutgåvan skickas ut på remiss under perioden 2021-04-29 – 2021-06-25 i
enlighet med bifogat följebrev. Remissen och remissförfarandet presenteras i
samband med Region Kronobergs årliga Vårforum den 11 maj. Efter
remisshanteringen bereder kulturnämnden slutversionen. Texterna i slutversionen
bearbetas med hänsyn till de remissyttranden som kommit in, kulturplanen
formges grafiskt och kompletteras med uppföljningsbara indikatorer. Beslut om
slutgiltig version av Kulturplan Kronoberg 2022–2024 fattas av kulturnämnden
den 30 september och av regionfullmäktige den 27 oktober. Under första veckan i
november skickas den nya kulturplanen till Kulturrådet, tillsammans med
kulturnämndens årliga regionala framställan om statsbidrag inför 2022. I samband
med detta presenterar kulturstaben kulturplanen för Kulturrådet och
myndigheterna i samverkansrådet för kultursamverkansmodellen.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Den regionala kulturplanen är styrdokument för kulturnämndens fördelning av
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Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

regionala driftsanslag, strategiska utvecklingsmedel och statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen. Det innebär att den ekonomiskt omfattar omkring
100 miljoner kronor årligen. Inriktningen i den regionala kulturplanen styr
utvecklingen på kulturområdet i länet under aktuell period och reglerar även
eventuell omfördelning av statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för
att utöka fördelningen av statsbidrag till Kronobergs län inom ramarna för
kultursamverkansmodellen under den aktuella perioden. Det innebär att de
prioriteringar som den regionala kulturpolitiken gör mot bakgrund av
kulturplanen påverkar förutsättningarna för kulturplanens intressenter: det
professionella kulturlivet, det civila samhället, kommunerna, regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige samt invånare och besökare. Jämfört med tidigare
kulturplan är utvecklingsområdena för 2022–2024 bredare och omfattar alla
kulturplanens konst- och kulturområden. Det är också en skillnad att de
grundläggande förutsättningarna för att långsiktigt säkerställa en hållbar
infrastruktur för konst, kultur och idrott i Kronoberg har fått större utrymme i
kulturplanen, vilket är en konsekvens av de utmaningar som kulturområdet står
inför.
Motivering till förslag
Förslaget till remissutgåva bedöms ligga i linje med den statliga förordningen och
Kulturrådets riktlinjer samtidigt som Kronobergs regionala förutsättningar och
metoder lyfts fram. De övergripande utvecklingsområden som prioriteras svarar
väl mot både ny lagstiftning och utmaningar som finns på kulturområdet i länet
och som beskrivs i nulägesanalysen. Föreslagna regionala målsättningar ligger i
linje med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturrådets prioriterade
strategiska områden som från 2021 är att utveckla den regionala kulturella
infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala
samarbeten, ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional
struktur samt insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet. De
regionala kulturpolitiska målen bidrar också till globala hållbarhetsmål och mål
inom andra politikområden vilket synliggörs i kulturplanen.
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner remissutgåvan av Kulturplan Kronoberg 2022–
2024.
2. Omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde.
3. Kulturnämnden skickar remissutgåvan på remiss under perioden 2021-0429 – 2021-06-25 i enlighet med följebrevet.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Konsten och kulturen är större än politiken. Kultur-,
konst-, och konstnärspolitik handlar om det som är
den nationella, regionala och kommunala kulturpolitikens ansvar – att säkerställa konstnärlig frihet och
människors kulturella välfärd.1

nivån i enlighet med principen om armlängds
avstånd. Principen innebär att den politiska nivån beslutar om ramar på övergripande nivå, i
form av mål och villkor, och fördelar resurser
för att uppnå dessa. Konstnärliga och kvalitativa bedömningar överlåts till professionen, i
form av sakkunniga ämnesexperter, konstnärliga ledare eller andra personer med konstnärlig kompetens. Det kan handla om verksamhetsplanering, genomförande av specifika utställningar och produktioner, stipendiebedömningar eller konstnärliga gestaltningsuppdrag. I den museilag som trädde i kraft 2017
har principen om armlängds avstånd lagstadgats.

Ett levande och oberoende konst- och kulturliv med utgångspunkt i konstnärlig frihet, yttrandefrihet och alla människors rätt till kulturell välfärd och fri åsiktsbildning är centralt för
samhällets demokratiska utveckling.

I Sverige är konst och kultur grundlagsskydddat. Genom yttrandefrihetsgrundlagen säkras
ett fritt meningsutbyte och ett fritt konstnärligt skapande. Regeringsformen slår fast att det
offentliga ska värna den enskildes kulturella
välfärd. Även FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna med konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger ett starkt skydd. Sedan 1 januari 2020
är barnkonventionen, med särskilt fokus på
barns rätt till kulturell och konstnärlig verksamhet, svensk lag.

Kulturpolitiken på nationell, regional och
kommunal nivå formulerar mål och villkor,
fördelar resurser och samverkar för att nå målen. 2
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. De
tre meningarna utgör den nationella kulturpolitikens portalparagrafer. Myndigheten för kulturanalys delar in dem i självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet.3 För att uppnå
dem finns också ett antal främjandemål som innebär att den nationella kulturpolitiken ska:

Konst och kultur kan generera samhällsnytta
och värden som hållbar utveckling, attraktivitet, social sammanhållning, god hälsa och ekonomisk tillväxt. Samtidigt är det viktigt att
värna egenvärdet i olika konstnärliga uttryck.
Om kulturen ska kunna verka fritt som en dynamisk, utmanande och obunden kraft behöver den fritt kunna spegla och utforska frågor
om människans existens, historia och samtid
och också vara bärare av samhällskritik eller
perspektiv som kan provocera.

•
•
•
•

För att upprätthålla kulturens egenvärde i
praktiken arbetar den regionala kulturpolitiska
Återkommande kulturpolitiska begrepp förklaras på
sidorna 8–9.
2 Läs mer om vem som gör vad på nationell, regional
och lokal nivå i kulturplanens nulägesanalys.

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys.

1
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•

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.

arbetet ska genomsyras av en hållbar utveckling som tillgodoser alla människors behov och
mänskliga rättigheter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben;
social, ekologisk och ekonomisk utveckling.
Kulturplanen bidrar till alla tre delarna och nio
av sjutton globala mål i Agenda 2030. Samtidigt finns målkonflikter, till exempel mellan
hållbarhetsarbetet och det nationella kulturpolitiska självständighetsmålet.

De nationella kulturpolitiska målen beslutades
av riksdagen 2009. De ska styra den statliga
kulturpolitiken samt vägleda kommuner och
regioner. Det finns också riksdagsbundna mål
inom specifika konstområden, som litteratur
och läsfrämjande, film, arkitektur, formgivning och design samt arkiv och kulturmiljö.
Inom biblioteks-, arkiv-, kulturmiljö- och museiområdet finns också särskild lagstiftning.
Utöver det regleras kulturpolitiken av nationella mål och lagstiftning inom andra områden,
som jämställdhet, tillgänglighet och särskilda
rättigheter för barn och nationella minoriteter.
Region Kronobergs avsikt är att vara en aktiv
part i arbetet med att nå de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen är vårt regionala
bidrag till att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet
att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 bidrar till flera av de globala
målen i Agenda 2030 (bildkälla: www.globalamalen.se)

Region Kronobergs kulturpolitiska vision är
att Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets. Det
betyder att den regionala konstnärliga och kulturella infrastruktur ska möjliggöra både stabilitet och förnyelse och att det ska finnas goda
möjligheter för invånare och besökare att ta
del av konstnärliga upplevelser i många olika
former och själv uttrycka sig konstnärligt. Den
kulturpolitiska visionen är långsiktig och en
del av Region Kronobergs övergripande vision om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.

Konstnärlig produktion, yttrandefrihet och
kulturell välfärd bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle och utgör en viktig grund för
socialt hållbar utveckling. Att bevara och levandegöra kulturarv, kulturmiljöer och naturvärden, skapa attraktiva gestaltade livsmiljöer
och konsumtion av upplevelser och tjänster
innebär ekologiskt hållbar utveckling. Ett vitalt konst- och kulturliv med goda arbetsvillkor för konstnärer och professionella kulturskapare bidrar till utveckling som är ekonomiskt hållbar. Det kan ge ökad attraktivitet på
en ort, i en region eller i ett land och locka nya
invånare och talanger. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till ekonomiskt hållbar
tillväxt och skapar lokal och regional sysselsättning och stärkt innovationsförmåga.

Kulturplanen bidrar till målen i Gröna Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi,
som bland annat beskriver vad som behövs
för att Kronoberg ska vara en plats att vilja
leva och bo på. Det regionala utvecklings-

3
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Region Kronoberg har ansvaret för att förverkliga den
regionala kulturpolitiska visionen och gör det i bred
samverkan med utgångspunkt i principen om armlängds avstånd och den ”gröna tråd” som bidrar till
att göra det regionala utvecklingsarbetet hållbart.4

förverkligas till stor del genom intressenternas
ordinarie uppdrag men också genom utvecklingsinsatser. Balansen mellan förändringsarbete och återuppbyggnad är viktig i en sektor
som drabbats hårt av coronapandemins konsekvenser. På längre sikt förväntas insatserna
bidra till att uppfylla nationella kulturpolitiska
mål, Region Kronobergs övergripande vision,
mål i Gröna Kronoberg 2025 samt globala mål
om hållbar utveckling.

Den nulägesanalys som ligger till grund för
kulturplanen identifierar flera komplexa utmaningar med konsekvenser för kulturplanens intressenter i Kronoberg. Utmaningarna
gör strukturerna för konst och kultur sårbara,
påverkar den kulturella välfärdens likvärdighet och kulturens potential att verka som utvecklingskraft i samhället.

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 är den
fjärde regionala kulturplanen. Förändringsarbetet gör skillnad för invånare och intressenter
i Kronoberg. När kulturpolitisk samverkan
stärks på kommunal, regional, interregional
och nationell nivå blir det mer konst och kultur med hög kvalitet för fler i hela landet. Länets invånare och besökare har fått tillgång till
en större mångfald av konstnärliga uttryck, till
exempel inom professionell dans och bildoch formkonst. Förutsättningarna för kulturskapare inom olika konstområden som vill bo
och verka här har blivit bättre. Kulturplanen
har också bidragit till att Kronobergs invånare
och besökare kan möta kultur på digitala arenor och okonventionella platser samt stärkt
möjligheterna för den som själv vill skapa eller
delta aktivt i den konstnärliga processen.

För att möta utmaningarna behöver många
arbeta tillsammans. Kulturplanens intressenter är länets kommuner, det professionella
kulturlivet, det civila samhället, regionerna
inom Regionsamverkan Sydsverige, nationella myndigheter, universitet och högskolor
samt invånare och besökare. Nulägesanalysen
beskriver intressenternas förutsättningar
inom de områden som kulturplanen omfattar,
vem som gör vad inom kulturpolitiken och
områden där samverkan mellan olika politikområden och sektorer är särskilt angeläget.
För att möta utmaningarna garanterar den regionala kulturpolitiken en stabil regional infrastruktur för konst, kultur och idrott och driver
förändringsarbete inom tre breda utvecklingsområden som beskrivs på kommande sidor.
Insatser och kulturpolitiska mål omfattar alla
kulturplanens ansvarsområden, inklusive idrott. De är styrande för regional kulturverksamhet och ska leda i riktning mot den kulturpolitiska visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets. Visionen

Kulturplanens intressenter profilerar Kronoberg nationellt och internationellt, bland annat
genom museiverksamhetens migrationshistoriska profil och glaset som kulturarv och innovativt samtida konstområde, det unika arbetet
med det fria ordet och den starka muntliga berättartraditionen. Scenkonsten och musikens
väl etablerade strukturer, stora mobila verksamhet och samverkan med det civila samhället bidrar till både bredd och spets.

Läs mer om arbetsmetoden och hur arbetet går till i
den nulägesanalys som ligger till grund för kulturplanen.
4
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Utvecklingsområdet möter de utmaningar som gör
konstens och kulturens strukturer sårbara i Kronoberg. Förutsättningarna för konstnärlig produktion
och förnyelse i hela landet behöver säkras. Det regionala målet samspelar med nationella kulturpolitiska
mål om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund och att kvalitet och konstnärlig förnyelse ska
främjas. För att nå målen kommer Region Kronoberg
att samverka med berörda intressenter kring fyra insatsområden.

•

Det är kulturpolitiskt angeläget att det finns
förutsättningar för konstnärlig produktion
och förnyelse inom olika konstområden i hela
landet. Region Kronoberg vill:
•

Förmågan att samverka har betydelse för möjligheterna till konstnärlig produktion och kulturell välfärd i hela landet samt kulturlivets
återuppbyggnad och framtid. Region Kronoberg vill:

•

•

•

•
•

verka för en balanserad och tydlig ansvarsfördelning mellan kulturpolitikens kommunala, regionala och nationella nivåer,
samverka med länets kommuner kring
kulturpolitiska strategier,
driva nationellt påverkansarbete för att utveckla dialogen, kultursamverkansmodellen som verktyg för flernivåstyrning
samt sektorsövergripande samverkan.

•

•

säkra och utveckla den regionala och interregionala infrastrukturen för konstnärlig
produktion med utgångspunkt i de olika
konstområdenas förutsättningar,
stärka professionella kulturskapares villkor och möjligheter att bo och verka i länet samt främja konstnärlig återväxt och
unga konstnärskap,
samverka över sektorsgränserna kring företagsfrämjande insatser som stärker länets kulturella och kreativa näringar.

För att möta välfärdens utmaningar med robusta strukturer behöver gemensamma resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Region Kronoberg vill:

Interregional samverkan är viktigt för att möta
utmaningarna framöver. Region Kronoberg
vill:
•

utveckla den konstnärliga och kulturella
infrastrukturen i Sydsverige i partnerskap
med relevanta myndigheter och nationella
organisationer.

•
•

bidra till att skapa en hållbar utveckling i
Sydsverige, till förmån för hela landet och
med utgångspunkt i invånarnas bästa,
stärka interregional samverkan kring konst
och kultur inom Regionsamverkan
Sydsverige vad gäller både förvaltning och
utveckling,

•

verka för samsyn kring kulturens geografi
och vilken typ av kultur som ska finnas
var, med utgångspunkt i länets och de
olika konstområdenas förutsättningar,
renodla och förtydliga regionala uppdrag,
främja samverkan och gemensam planering mellan intressenter som kommuner,
det professionella kulturlivet och det civila
samhället,
stärka kulturutbudet i länets större arbetsmarknadsregioner och främja anpassade
format för kultur på mindre orter.

5
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Utvecklingsområdet möter de utmaningar som påverkar den kulturella välfärdens likvärdighet i Kronoberg. Kulturpolitikens uppgift att säkerställa invånarnas rätt till kulturell välfärd är komplex. Deltagandet
i konst- och kulturlivet påverkas av många faktorer.
Det regionala målet samspelar med nationella kulturpolitiska mål om allas möjlighet att delta i kulturlivet
samt att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till
kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor. För att nå målen kommer Region Kronoberg att samverka med berörda intressenter kring
två insatsområden.

Det finns behov av insatser som stärker förmågan att agera i takt med den digitala utvecklingen och människors förväntningar, både vad
gäller distribution av kultur och konstnärlig utveckling. Region Kronoberg vill:
•
•

stärka förmågan att möta konstnärlig utveckling och kulturell välfärd genom digitala lösningar och verktyg,
stödja kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och strategisk verksamhetsutveckling.

Invånare och besökare i Kronoberg ska kunna
ta del av konst, kultur och idrott på lika villkor,
oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Region Kronoberg vill:
•
•
•
•

främja kunskaps- och metodutveckling
som bidrar till breddat deltagande i konstoch kulturlivet,
verka för de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur och sitt språk,
främja kultur på okonventionella platser
och arrangörskap i nya former,
utveckla arbetet med konstnärlig gestaltning i vårdmiljöer.

6
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Utvecklingsområdet möter utmaningar som påverkar
barns och ungas möjligheter att ta del av kulturell välfärd i Kronoberg. Att barnkonventionen blivit svensk
lag innebär att barns och ungas rätt till kulturell och
konstnärlig verksamhet lagstadgats särskilt. Det finns
bristande likvärdighet i länet och behov av insatser som
bidrar till implementering av lagstiftningen. Det regionala målet samspelar med nationella kulturpolitiska
mål om att särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur. För att nå målen kommer Region Kronoberg att samverka med berörda intressenter kring
två insatsområden.

Det finns behov av att utveckla kunskap och
flexibilitet i de kulturpolitiska strukturerna på
olika nivåer för att främja barns och ungas
egna kulturella uttryck och delaktighet. Region
Kronoberg vill:
•
•
•

En viktig del i implementeringen av barnkonventionen är barns och ungas möjligheter att
möta en mångfald av konstnärliga uttryck.
Region Kronoberg vill:
•
•

•

•
•

öka kunskapen om barns och ungas kulturvanor och livsvillkor,
utveckla befintliga regionala stödsystem så
att de i högre utsträckning främjar ungas
engagemang och delaktighet,
stärka samverkan med kulturplanens intressenter kring barns och ungas möjligheter till kulturell välfärd under den fria tiden.

samverka med kulturplanens intressenter
kring implementering av barnkonventionen,
verka för att kulturorganisationer med regionala uppdrag erbjuder ett kvalitativt och
varierat utbud för barn, unga och unga
vuxna anpassat för olika arenor som skola,
fritidshem och den fria tiden,
främja utvecklingen av konst- och kulturpedagogisk kompetens i regionala kulturorganisationer samt samordning av utbud
och insatser riktade till barn och unga,
samverka med länets kommuner kring
strategier, organisering, samordning och
stödsystem,
samverka sektorsövergripande kring insatser och strukturer som främjar barns och
ungas livsvillkor i länet.

7
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Inom alla områden finns olika begrepp som kan vara
självklara för dem som ingår i professionen. Inom kulturområdet förekommer flera begrepp och många av
dem är återkommande i kulturplanen. De förklaras
här för att skapa tydlighet kring vad kulturplanen och
den regionala kulturpolitiken omfattar.

Konstnärlig och kulturell infrastruktur är de
strukturer som tillsammans möjliggör konstnärlig produktion och kulturell välfärd. Det
kan till exempel vara fysiska platser och lokaler
för konstnärlig produktion inom olika konstområden eller kulturinstitutioner med producerande uppdrag. Infrastrukturen utgörs också
av ekonomiska förutsättningar, som finansieringsmöjligheter för kulturliv och civilsamhälle eller arbetstillfällen för konstnärer och
kulturskapare. Andra viktiga delar är platser
och system som gör det möjligt för människor
att möta kultur och skapa själva. Ytterligare
exempel är tillgång till kunskap och utbildning
på olika nivåer, från de estetiska uttrycksformerna i skolan, kulturskola, estetiska program
och talangutveckling till högre konstnärlig utbildning och möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma. I nulägesanalysen beskrivs den regionala infrastrukturen
för konst, kultur och idrott i Kronoberg.

Konst och kultur är breda begrepp som kan
tolkas på många sätt av olika människor. Kulturpolitiken utgår ofta från ett kulturbegrepp
som är både humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterat. Det humanistiska perspektivet omfattar konstnärligt skapande inom
”konstarterna”, som litteratur, bild- och formkonst, musik, scenkonst, film, formgivning eller arkitektur. Det samhällsvetenskapliga perspektivet är bredare, och utgår från kultur som
mänsklig aktivitet och socialt överförda levnadsmönster, till exempel normer och traditioner. Kulturplanen utgår från en bred definition som inkluderar både kultursamverkansmodellens konst- och kulturområden men
också det civila samhället, folkbildningen och
nya konst- och kulturformer.

Professionell kulturskapare är ett samlingsbegrepp för yrkesverksamma konstnärer och
kulturskapare inom alla konstområden. Det
kan till exempel vara författare, regissörer, koreografer, bildkonstnärer, dansare, kompositörer, musiker, fotografer eller skådespelare.
Ibland förekommer begreppet konstnärspolitik som rör den del av kulturpolitiken som
hanterar professionella kulturskapares förutsättningar.

Konstnärlig kvalitet är svårdefinierat men vanligt förekommande inom kulturområdet, till
exempel i de nationella kulturpolitiska målen.
Kulturplanens avgränsning är att det är professionen som definierar konstnärlig kvalitet.
Däremot kan politiken definiera kulturpolitisk
kvalitet, till exempel en mångfald av konstnärliga uttryck eller verksamhetsutveckling för att
breddat deltagande i kulturlivet.

Intressenter är personer, organisationer eller
funktioner som påverkas av en utmaning eller
insats och som kan eller vill påverka utvecklingen. Kulturplanens intressenter är kommunerna i Kronobergs län, det professionella kulturlivet, det civila samhället, regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige, nationella myndigheter, universitet och högskolor samt invånare och besökare.

Enligt regeringsformen ska den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten (1 kap. 2 §). Den enskildes rätt
till kulturell välfärd är därmed skyddad i
grundlag. I kulturplanen avser kulturell välfärd
varje människas rätt att både få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att
uttrycka sig konstnärligt.
8
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Det professionella kulturlivet utgör en bred
men viktig intressent för kulturplanen. I begreppet ingår offentligt finansierade kulturorganisationer, intressenter inom det fria kulturlivet samt professionella kulturskapare både
inom och utanför olika kulturorganisationer.

Kultursamverkansmodellen är en nationell
kulturpolitisk reform som infördes 2011 för
att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Samtliga regioner,
utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen. Kronobergs län ingår
sedan 2012. Åtagandet innebär bland annat ett
regionalt mandat att fördela statsbidrag till
regional kulturverksamhet samt en skyldighet
att ta fram, genomföra och följa upp en flerårig regional kulturplan enligt särskilda kriterier
som regleras i en statlig förordning.5

Det civila samhället är en viktig intressent för
kulturplanen och kan definieras som en arena
som är skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet och där människor, grupper
och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. På kulturområdet kan
det till exempel handla om konst- och kulturföreningar, arrangörsföreningar, studieförbund, hembygdsföreningar eller olika typer av
intresseorganisationer som representerar till
exempel nationella minoriteters eller kulturskapares perspektiv.

Regionernas fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås. Fördelningen ska även främja en god
tillgång för länets invånare till de sju områden
som förordningen omfattar: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild- och
formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar,
Kronoberg och Skåne. Regionerna samarbetar
inom kultur, regional utveckling samt infrastruktur och kollektivtrafik. Målet är att skapa
en hållbar utveckling i Sydsverige, till förmån
för hela landet och med utgångspunkt i invånarnas bästa.

5

I nulägesanalysen finns förordningen i sin helhet.
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Kulturområdet påverkas av flera samhällsutmaningar.
Vissa är specifika för kultursektorn. Andra, som demografiska förändringar, coronapandemins konsekvenser, digital transformation eller hållbar utveckling, skär genom alla delar av samhället.1Utmaningarna är komplexa. De påverkar utvecklingen i Kronobergs län och får konsekvenser för möjligheterna att
uppnå både kulturpolitiska mål och de globala målen
i Agenda 2030. Här sammanfattas utmaningarna
under tre huvudrubriker som handlar om deras påverkan på möjligheterna att nå den nationella kulturpolitikens självständighets-, delaktighets-, och samhällsmål.2

organisatoriska aspekter, har effekter för kulturens frihet och oberoende. En översyn av
den politiska styrningens effekter på den
konstnärliga friheten, på nationell, regional
och kommunal nivå pågår.

Myndigheten för kulturanalys konstaterar vidare att möjligheten att nå det kulturpolitiska
självständighetsmålet påverkas av kultursektorns ekonomiska villkor. Kulturskapare arbetar under sämre villkor än andra grupper i
samhället med motsvarande krav på utbildning och yrkeserfarenhet, både vad gäller ekonomi och sociala skyddssystem. Kulturinstitutionerna, som utgör en viktig del av arbetsmarknaden, har flera ekonomiska och administrativa utmaningar att hantera. Lönekostnadsutvecklingen har resulterat i ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme och
administrativ personal ökar i förhållande till
konstnärlig. Det begränsar förutsättningarna
för konstnärlig förnyelse, verksamhetsutveckling och förmåga att attrahera ny kompetens.

Flera utmaningar påverkar möjligheterna att
nå det nationella kulturpolitiska självständighetsmålet; ”att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Målet handlar om kulturens egenvärde och grundförutsättningar,
men också om villkoren för konstnärlig produktion i hela landet.

Myndigheten för kulturanalys identifierar två
utmaningar för kulturens frihet och oberoende: hat, hot och trakasserier samt ökad politisk styrning. Eftersom konstnärlig frihet är en
utgångspunkt för både demokrati och hållbar
utveckling så omfattar den här utmaningen
fler områden än kultur. Hat, hot och trakasserier riktat mot personer som deltar i det offentliga samtalet, som konstnärer, politiskt
förtroendevalda, journalister och forskare,
ökar. Angreppen är särskilt allvarliga eftersom
det är ett hot mot demokratin när röster och
perspektiv tystas.3

Sveriges kommuner och regioner står inför
stora ekonomiska utmaningar och behov av
omställning. Demografiska förändringar och
befolkningsutveckling kommer de närmaste
åren att innebära ökade kostnader för att upprätthålla välfärd på samma nivå. Den här välfärdsutmaningen handlar kortfattat om att andelen personer i befolkningen som är över 80
år ökar snabbt, samtidigt som andelen barn
och unga ökar. Färre personer i arbetsför ålder
ska försörja fler, en utmaning som redan idag
ställer krav på nya och flexibla lösningar. Utöver detta har Coronapandemin inneburit stora
samhällsekonomiska konsekvenser för en lång
tid framåt. Det är faktorer som påverkar det
offentligas
möjligheter
att
garantera

Myndigheten för kulturanalys noterar att olika
typer av politisk styrning, som inte har någon
direkt koppling till ekonomiska eller
Se även nulägesanalysen för Gröna Kronoberg 2025,
länets regionala utvecklingsstrategi: www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/utvecklingsstrategi/nulagesbild-for-kronobergs-lan/

Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys Rapport 2020:1
3 Läs mer om yttrandefrihet på s. 23
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konstnärlig och kulturell infrastruktur och
upprätthålla kulturell välfärd.

socioekonomisk bakgrund, ska våga välja
konstnärsyrket. 5 Ytterligare en konsekvens på
kort sikt är att brister i utformningen av de
nationella krisstöden samt geografisk obalans
i fördelning av dem riskerar att leda till en
ojämn konstnärlig och kulturell infrastruktur i
landet. Det får i sin tur negativa effekter för
den enskildes rätt till kulturell välfärd och påverkar möjligheterna att nå de nationella kulturpolitiska målen.

Coronapandemins konsekvenser är svåra att
överblicka. När remissutgåvan skrivs står Sverige inför en tredje våg. Stora delar av världen
har stängt ner med omfattande samhällsekonomiska och sociala effekter som följd. Medborgerliga fri- och rättigheter har begränsats
länge, vilket riskerar att leda till konsekvenser
för tillit, social sammanhållning och demokratins utveckling. Kultur utgör en grundlagsskyddad samhällsfunktion i demokratins
tjänst, av särskild vikt i tider av kris och social
isolering. Samtidigt har kultursektorn drabbats
av de hårdaste begränsningarna. Scenkonsten,
biograferna, museerna och kulturens olika
mötesplatser var först att stänga och är sist att
öppna. Riskerna för permanenta konsekvenser av sektorns långvariga karantän är stora,
men analyserna kvarstår. Beteende- och värderingsförändringar, vad gäller kulturvanor men
också tillit och sammanhållning, är också möjliga konsekvenser på sikt. Barns och ungas
möjligheter att ta del av och utöva kultur, idrott och fritidsaktiviteter har påverkats negativt. Konsekvenserna av det återstår att analysera, men redan nu konstateras att resurssvaga
unga har drabbats hårdast.4

Under våren och sommaren 2021 pågår en
nationell utredning som ska lämna konkreta
förslag till regeringen för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och
efter coronapandemin. Flera myndigheter har
utredningsuppdrag som rör pandemins konsekvenser för kulturområdet, och resultatet kan
komma att påverka nulägesanalysen.

Coronapandemin har satt nytt ljus på sårbarheten i de strukturer som möjliggör konst och
kultur. Det handlar om geografiska skillnader,
till exempel mellan stad och land, men också
variationer mellan olika konstområden. Hur
den konstnärliga och kulturella infrastrukturen
är organiserad är en viktig faktor för konstnärlig produktion och förnyelse samt kulturell
välfärd. 6 Även villkoren för det professionella
kulturlivet med offentligt finansierade kulturorganisationer, det fria kulturlivet och professionella kulturskapare, är av betydelse.

Coronapandemins kortsiktiga konsekvenser
på kulturområdet rör framförallt ekonomi och
arbetsmarknad; stora intäktsbortfall, hög arbetslöshet och hög andel konkurser. Pandemin har satt nytt ljus på redan kända sårbarheter, som kapacitet för digital transformation, brist på digitala finansieringsmodeller och
bristfälliga sociala skyddssystemen för kulturskapare. Sverige investerar långsiktigt i konstnärlig utbildning men som en konsekvens av
pandemin tvingas många yrkesverksamma
lämna sin yrkesverksamhet. Det finns en oro
över vem som ska våga bli kulturskapare i
framtiden. Den konstnärspolitiska utredningen pekade redan innan pandemin på insatser för att ungdomar i hela landet, oavsett

Offentligt finansierade kulturinstitutioner
finns på nationell, regional och lokal nivå. De
utgör centrala funktioner i hela landets infrastruktur på kulturområdet. På regional nivå
finns ofta större producerande kulturinstitutioner inom scenkonst, musik och museiverksamhet men även intressenter med främjande
och utvecklande uppdrag. De olika uppdragen
kompletterar varandra och bidrar till konstnärlig produktion och kulturell välfärd i hela
landet. De skapar arbetstillfällen och

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2021

Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23)
Läs mer om Kronobergs förutsättningar inom respektive konstområde på sida 16–36
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mötesplatser för det fria kulturlivet och kulturskapare inom olika konstområden.

anpassade efter kulturskapares verklighet och
arbetsvillkor. Att frilansa, driva egen firma eller kombinera en anställning med sitt företagande är vanligt. På nationell nivå pågår insatser som ska möjliggöra för fler att leva på sitt
konstnärliga yrke, bland annat mot bakgrund
av den konstnärspolitiska utredningen.8 Region Kronoberg verkar för att de professionella
kulturskapare som är verksamma i länet ska ha
goda villkor. Det sker i form av främjande insatser, krav på att intressenter med regionala
kulturpolitiska uppdrag ska följa avtalsrekommendationer och använda skriftliga avtal samt
samverkansinsatser för att stärka det regionala
företagsfrämjande systemet med utgångspunkt i kulturskapares företagande.9

Förutsättningarna för konstnärlig produktion
på en plats har betydelse för kulturskapares
möjligheter att bo och verka där. Kulturskapare väljer i högre utsträckning än andra yrkesgrupper att etablera sig i storstäder och storstadskommuner. 70% av Sveriges kulturskapare bor i någon av de tre storstadsregionerna,
men arbetsmarknaden är i hög utsträckning
internationell. Störst koncentration till storstadsområden finns inom områden som dans,
film och teater medan yrkesverksamma inom
musik samt bild och form har en större geografisk spridning i landet.7
Möjligheter till arbetstillfällen och tillgång till
arbetslokaler för produktion inom olika konstområden, som ateljéer, verkstäder, studios eller repetitions- och träningslokaler spelar en
viktig roll för var kulturskapare väljer att bo
och verka. Även möjligheter till konstnärligt
utbyte, kompetensutveckling och nätverk
inom olika konstområden har betydelse, till
exempel residens eller resurscentrum. Kulturskapares villkor är nära kopplade till den
konstnärliga och kulturella infrastrukturen. Intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag bidrar till att främja kulturskapares villkor
inom olika konstområden i Kronoberg. Under
2021 pågår ett arbete med att kartlägga och utreda kulturskaparnas förutsättningar i Kronoberg. Resultatet kan innebära att nulägesanalysen uppdateras inför slutversionen.

Kulturpolitiken verkar på nationell, regional
och kommunal nivå. Om de nationella kulturpolitiska målen och de globala hållbarhetsmålen ska vara möjliga att nå behöver de kulturpolitiska nivåerna arbeta i samma riktning.
Förmågan att utveckla nya arbetssätt, agera gemensamt och komplettera varandra kommer
att krävas för att möta framtida utmaningar
och möjliggöra konstnärlig produktion och
kulturell välfärd i hela landet. Förmågan att
samverka interregionalt i större geografier och
orientera sig i komplexa strukturer med många
intressenter och olika nivåer kommer att vara
framgångsfaktorer för att nyttja gemensamma
resurser strategiskt och hållbart. För att det här
ska vara möjligt behöver arbetet bygga på gemensamma målbilder och prioriteringar. En
nationell kulturpolitisk strategi som långsiktigt
möter regionala och kommunala strategier,
synliggör roller och ansvar och där kultursamverkansmodellen aktiveras som ett verktyg för
flernivåstyrning är en viktig insats för framtidens konst- och kulturliv i Sverige.

Ett vitalt och utforskande konst- och kulturliv
bygger på att kulturskapare kan utveckla sina
konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. Nästan hälften av landets professionella kulturskapare har en eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med 23% för befolkningen som helhet. Samtidigt har de generellt lägre årsinkomst än personer med motsvarande utbildningsnivå. En kritisk faktor är
också att de sociala skyddssystemen inte är
Kulturskapares geografi. En registerstudie. Myndigheten
för kulturanalys, 2019
8 Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Läs mer om det sektorsövergripande arbetet kring
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möjligheter att behålla och utveckla sin kultur
och sitt språk i Sverige.
Kulturell välfärd är en mänsklig rättighet.
Samtidigt påverkas likvärdigheten och möjligheterna att nå det nationella kulturpolitiska
delaktighetsmålet; ”att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet”, av många komplexa faktorer. Socioekonomiska, geografiska och demografiska faktorer som utbildning, inkomst,
boendeort, kön och ålder, har effekter på vem
som tar del av kulturell välfärd, genomgår en
konstnärlig utbildning och hur kultursektorns
arbetsmarknad återspeglar samhället. Den kulturella välfärden är inte likvärdig, vilket är en
utmaning för kulturpolitiken på alla nivåer.

Myndigheten för kulturanalys genomför kulturvaneundersökningar i samarbete med
SOM-institutet. De visar att det finns tydliga
skillnader i invånarnas kulturvanor och att
skillnaderna är relativt stabila över tid. Personer med låg utbildningsnivå eller låg inkomst
deltar i lägre utsträckning än personer med
högre utbildning eller högre inkomst i kulturlivet. Andra faktorer som har betydelse är ålder, kön, upplevd hälsa och livstillfredställelse.
Kvinnor och yngre är generellt mer aktiva
inom alla kulturaktiviteter, med undantag för
vissa specifika konstområden. Lägre självupplevd hälsa och lägre livstillfredställelse är
kopplat till lägre kulturdeltagande inom alla
olika områden.12 De sociala mönster som nationella kulturvaneundersökningar pekar på
återspeglas även i regionala undersökningar.
Samtidigt framträder en bild av en kulturell befolkning i Kronoberg vid jämförelse med riket. Kronobergarna står särskilt ut vad gäller
det egna skapandet, vilket även stämmer överens med nationella kulturvaneundersökningar
där Kronoberg tillsammans med Småland och
öarna står ut.

Myndigheten för kulturanalys bedömer att
delaktighetsmålet är svårt att nå och att det
finns målkonflikter mellan självständighetsmålet och delaktighetsmålet. 10 Möjligheterna
att nå målet kompliceras ytterligare av att kulturpolitiken delar ansvaret för likvärdig kulturell välfärd med andra områden, till exempel
utbildning. Kulturpolitikens uppdrag är i
första hand att säkerställa grundläggande förutsättningar och ”kulturpolitisk kvalitet”, som
mångfald av konstnärliga uttryck och möjligheter att bedriva verksamhets- och organisationsutveckling kring områden som breddat
deltagande. Att ta del av kulturell välfärd är en
mänsklig rättighet, inte en individuell skyldighet.

Med barn och unga avses i kulturplanen personer i åldrarna 0–25 år, vilket omfattar både
barnkonventionen (0–18 år) och den nationella ungdomspolitiken (13–25 år). Målgruppen
utgör ungefär en tredjedel av befolkningen i
Kronoberg. Barn, unga och unga vuxna är inte
någon homogen grupp. Livsvillkoren varierar
både mellan och inom åldersgruppen. Åldersindelningen rymmer många områden och omfattar allt ifrån de små barnens språkutveckling
och möjligheterna att ta del av kulturell välfärd
i skola och på den fria tiden till att främja talangutveckling, ungas egna kulturella uttryck
och unga konstnärskap inom olika konstområden.

Det regionala kulturpolitiska ansvaret för att
förverkliga invånarnas mänskliga rättigheter
utgår från Region Kronobergs policy för lika
möjligheter och rättigheter.11 Invånarna i Kronoberg ska kunna ta del av kulturell välfärd på
lika villkor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck. Särskild hänsyn ska tas till barn
och unga samt de nationella minoriteternas

Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys Rapport 2020:1

Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg, Region Kronoberg
12 Kulturvanor i Sverige 1989–2018, Myndigheten för kulturanalys 2019
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Kultur har en stor betydelse i ungas liv, men
det finns skillnader mellan olika grupper. Killar tar del av kulturaktiviteter på fritiden i
mindre utsträckning än tjejer. Bland unga utrikes födda är det däremot en större andel som
ägnar sig åt olika former av kultur på fritiden.
Andelen är högre både när det gäller eget utövande av kultur och konsumtion av kultur
jämfört med unga födda i Sverige under
2018. 13 Det är mönster som återspeglas i
undersökningar på regional nivå.14

är viktigt för att utveckla arbetet med delaktighet utifrån barn och ungas livsvillkor. I Kronobergs län är Linnéuniversitetet en resurs
som producerar tvärvetenskaplig kunskap om
barns och ungas livsvillkor. Sedan 2019 finns
också Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor placerad i Växjö.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen,
FN:s konvention om barnets rättigheter,
svensk lag. Barns och ungas rätt till kultur har
därmed lagstadgats specifikt. I Kronoberg påverkar flera faktorer barns och ungas möjligheter att på lika villkor ta del av kulturell välfärd, vilket påverkar implementeringen av
barnkonventionen. Det kan handla om socioekonomiska eller geografiska faktorer, men
också graden av samverkan mellan intressenter, nivåer och politikområden, inte minst
kopplat till skolans kulturuppdrag.17 Strategisk,
organisatorisk och ekonomisk kapacitet på
kommunal nivå har stor betydelse och påverkar också huruvida de unga kronobergarna
kan dra nytta av nationell finansiering, som
Skapande skola och utveckling av kulturskolan. Det finns behov av att utveckla hållbara
strukturer som stärker barns och ungas rätt till
kultur samt främja kunskaps- och metodutveckling kring barns och ungas livsvillkor, delaktighet och egna kulturella uttrycksformer.

Det finns behov av att synliggöra barns och
ungas livsvillkor, delaktighet och värdet av de
egna kulturella uttrycken, både i kulturpolitiken och i intressenternas utvecklingsarbete.
Forskning visar att barns och ungas kulturutövande ofta sker på arenor som inte ryms
inom den offentliga kulturpolitikens kulturbegrepp. 15 Många finner former för sina egna
kulturella uttryck utanför de offentliga strukturerna, till exempel i hemmet eller via digitala
arenor, vilket inte alltid synliggöras i tillgänglig
statistik. Den kommunala nivån är en stark aktör när det gäller att fånga upp barns och
ungas egna kulturformer, till exempel inom
kulturskolan, på biblioteken eller i annan fritidsverksamhet. Även studieförbunden, med
lokal närvaro, utrustning, lokaler och pedagogiska resurser, utgör en flexibel struktur för att
främja barn och ungas egna kulturella uttryck
och möjligheter till talangutveckling. Ungas
egna uttrycksformer har generellt haft relativt
litet utrymme på regional nivå, till exempel i
kultursamverkansmodellens strukturer eller
finansiering. 16 Samtidigt behöver förutsättningarna att spegla barns och ungas egna kulturformer balanseras mot två andra centrala
delar av målgruppens lagstadgade rätt till kulturell välfärd; möjligheterna att möta en mångfald av konstnärliga uttryck samt en bredare
demokrati- och bildningskontext. Kontinuerlig kunskaps- och metodutveckling för kulturorganisationer och professionella kulturskapare som arbetar med kultur för barn och unga

Barns och ungas kulturella välfärd är en stark
prioritering hos intressenter med regionala
kulturpolitiska uppdrag. De producerar ett
omfattande och kvalitativt utbud anpassat för
målgruppen och dess olika arenor och arbetar
med främjande insatser för barn och unga.
Den geografiska spridningen är relativt god.
Samtidigt finns behov av att utveckla graden
av samordning och gemensamma strukturer.
Många intressenter har egna strukturer och
nätverk för arbetet med barn och unga med
intern expertkompetens, till exempel i form av
konst- och kulturpedagogiska resurser. Den
kommunala nivåns förmåga att ta del av detta
varierar, men det är på kommunal nivå som de

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2021
14 Analys av Region Kronobergs enkät om barns och
ungas hälsa och levnadsvanor som genomförs var
tredje år.

Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures, Kulturanalys Norden 2019
16 När, var, hur – om ungas kultur, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2011
17 Läs mer om det sektorsövergripande arbetet kring
kultur för barn och unga på s. 13
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unga kronobergarna möter kultur. Den kommunala och regionala kulturpolitiska nivån arbetar för att utveckla strukturerna och samordningen och därmed nyttja befintliga resurser på ett hållbart sätt. För att uppnå lagkraven
i barnkonventionen behöver det offentliga gemensamt stärka sin förmåga att utveckla utmaningsdriven samverkan med utgångspunkt i
barnets bästa, både mellan nationell, regional
och kommunal nivå och mellan olika politikområden, som kultur och fritid, utbildning,
samhälls- och infrastrukturplanering och folkhälsa.

rättigheter. Den regionala kulturplanen är
framtagen i dialog med nationella minoriteter.
De nationella minoriteterna utgör en levande
del av det svenska samhället och kulturarvet
och är en resurs som kan stärka och vitalisera
länets kulturliv. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket
ska särskilt främjas. Region Kronoberg ansvarar för att intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag aktivt främjar de nationella minoriteternas kultur och kulturarv och möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och
sitt språk i Sverige. Under kulturplaneperioden
utvecklas rutiner för att följa upp insatserna.

Sverige har ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
(ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Sveriges ratificering av Europarådets konventioner bygger på
insikten att det finns ett stort antal minoriteter
i Europa som levt i området sedan lång tid och
att deras språk och kultur riskerar att gå förlorade om de inte skyddas. I Sverige har fem nationella minoriteter särskilda lagstadgade rättigheter: judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är
jiddisch, romani chib, samiska, finska och
meänkieli. Inom minoritetsspråken finns olika
språkliga variationer, så kallade varieteter.

De fem nationella minoriteterna i Sverige har egna flaggor som
kan användas för att synliggöra dem, till exempel i samband
med högtidsdagar (www.minoritet.se).

Målet med den svenska minoritetspolitiken
och lagstiftningen är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande. Sedan 1 januari 2019 har lagen förstärkts, vilket
innebär att även regioner och kommuner som
inte är förvaltningsområden för nationella minoriteter behöver vidta åtgärder. Region Kronoberg samverkar med Länsstyrelsen i Kronobergs län kring intern och extern kunskapsutveckling och utveckling av samråd med nationella minoriteter. Arbetet utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv och de båda organisationernas ordinarie arbete med mänskliga

I en genomlysning av regionernas arbete med
breddat deltagande inom kulturlivet identifierar Kulturrådet tre former av tillgänglighet:
logistisk, geografisk/digital och relationell. 18
Logistisk tillgänglighet handlar om tillgänglighet för människor med funktionsvariation,
olika språkliga kompetenser eller skilda ekonomiska förutsättningar. I Kronoberg ska personer med funktionsvariation på lika villkor
som personer utan funktionsvariation ha möjlighet att ta del av kulturell välfärd. Region
Kronoberg genomför främjande insatser och
ställer krav på att den regionala kultur-

Göra allt möjligt – Hur regioner och verksamheter som ingår
i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i
kulturlivet, Kulturrådet 2021
18
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verksamheten uppfyller målen inom funktionshinderspolitiken. Regional kulturverksamhet som tilldelas statsbidrag via kultursamverkansmodellen har åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder i lokaler för publik verksamhet och har
handlingsplaner för fysisk tillgänglighet som
kontinuerligt följs upp. Webbplatser och etjänster är tillgänglighetsanpassade och det
finns information om tillgänglighet till publik
verksamhet och arrangemang på de webbplatser, sociala medier och evenemangskalendrar
som används.

tillgängliggörs i lokaler som i grunden är avsedda för annat. Det kan vara idrottshallar
som även används av skolor och idrottsföreningar vilket innebär ett merarbete då scenen
får byggas upp och tas ner vid flera tillfällen
även om föreställningen spelas flera dagar i rad
på samma plats.
En central del av den kulturella välfärdens likvärdighet handlar också om den professionella
publika och pedagogiska helhetsmiljö som ett
museum, ett konserthus, en teater eller en
konsthall kan erbjuda. För att den konstnärliga
och kulturella infrastrukturen ska utvecklas
hållbart i Kronoberg behövs både flexibla format för kultur på mindre orter och insatser
som stärker utbudet där många människor rör
sig, i länets större arbetsmarknadsregioner eller genom ökad samverkan i Sydsverige.

Geografisk och digital tillgänglighet handlar om
insatser som säkerställer god spridning. De
geografiska förutsättningarna på en plats har
stor betydelse för den kulturella välfärdens likvärdighet: befolkningstäthet, tillgång till lokaler, scener och mötesplatser eller det civila
samhällets och arrangörsledets förutsättningar. Graden av samverkan spelar också in,
mellan kommunal och regional nivå eller det
civila samhället och turnerande verksamhet.
Infrastruktur, kollektivtrafik och bredband är
andra viktiga förutsättningar.

Infrastruktur och kollektivtrafik utgör viktiga
stödjande strukturer för invånarnas behov och
bidrar till geografisk tillgänglighet. Behoven
rör vardagens resor, som jobb, skola och att
delta i kultur, - idrotts- och fritidsaktiviteter
men också att kunna ta sig till och från besöksmål och större evenemang, både i och utanför
länet. En stor del av Kronobergs invånare bor
i så kallade stråk, där strukturerna är mer uppbyggda än på platser med färre invånare. Region Kronobergs länstransportplan och trafikförsörjningsprogram ger långsiktiga mål och
riktlinjer för hållbara resor och transporter.
Prioriterade insatsområden handlar bland annat om att ta tillvara den flerkärniga strukturen
i Sydsverige genom god tillgänglighet och
korta restider mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor samt att utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och landsbygder.

Kronoberg är ett glest landsbygdslän. Ungefär
hälften av invånarna bor i Växjö kommun. Var
femte invånare bor utanför en tätort och 75 %
av länets befolkning bor inom två mil från någon av de tre största orterna i länet, Växjö,
Ljungby och Älmhult. En robust servicestruktur är viktig för att tillvarata hela länets potential. De flesta intressenter med regionala
kulturpolitiska uppdrag har huvudsäte i residensstaden Växjö eller i Ljungby, men uppdraget omfattar hela Kronoberg och i vissa fall en
större sydsvensk geografi. Den geografiska
spridningen i länet är god. Många intressenter
har utvecklat mobila eller digitala format, anpassade efter det glesa länets förutsättningar
och kommunala behov. Det är en verksamhetsutveckling som bidrar till ökad likvärdighet, men som också kan vara resurskrävande.
Insatserna behöver balanseras mot hållbarhet
i uppdrag och konstområdets förutsättningar.
Mottagarkapacitet och arrangörsledets förutsättningar på kommunal nivå samt behov av
ändamålsenliga lokaler avsedda för olika former av kultur är kritiska faktorer. Ett exempel
är turnerande scenkonst som vanligen

Digital transformation är en förändringsfaktor
som påverkar hela samhället. Det är skillnad
på begreppen digitalisering och det som ibland
kallas digitisering. Digitisering är teknikdrivet
och handlar om att omvandla det som är analogt till digitalt. Digitalisering är behovsdrivet
9

Page 60 of 153

och handlar om att identifiera utmaningar och
utveckla digitala lösningar för att hantera
dessa. Digital transformation handlar om den
strategiska och organisatoriska förflyttning
som är nödvändig. Alla delar av samhället behöver organisera sig flexibelt i förhållande till
den digitala transformationens effekter för näringsliv, offentlig sektor, arbetsliv, utbildning
och social sammanhållning. På kulturområdet
kan det handla om ökad tillgänglighet genom
att analogt material tillgängliggörs via digitala
plattformar, till exempel samlingar eller produktioner och format som anpassas för digital
distribution, vilket gör dem mindre platsberoende. Det är framförallt den här formen av digitalisering som stått i fokus under coronapandemin och där hela kultursektorn genomgått en snabb omställning i syfte att kunna
leverera ett utbud även under rådande restriktioner. Utöver ökad tillgänglighet så kan digitalisering också röra konstnärlig förnyelse och
nya innovativa uttryck där digitala verktyg eller
förutsättningar integreras och utvecklar ett
konstområde.

interagera med publiken utforskas. Parallellt
med utvecklingsarbetet kvarstår tidigare utmaningar, till exempel begränsat handlingsutrymme, behov av teknikinvesteringar och
kompetensutveckling samt andra utvecklingsinsatser som att bevara arkiv och samlingar som annars riskerar att gå förlorade.
Samordning, erfarenhetsutbyte och samverkan kopplat till intressenternas digitala verksamhetsutveckling är viktigt för att utvecklingsarbetet ska bli hållbart och resurseffektivt.
Kulturpolitikens olika nivåer behöver gemensamt främja kultursektorns digitala transformation. Utvecklingen behöver vara en integrerad del i sektorns strategiska förmåga och beredskap att möta komplexa framtidsscenarier,
nya behov och beteendeförändringar. Det är
en viktig del i att utveckla formerna för både
kulturell välfärd och konstnärlig förnyelse, i
samklang med samtiden.

Ibland är insatserna för logistisk eller geografisk/digital tillgänglighet inte tillräckliga för att
invånarna ska nyttja rätten till kulturell välfärd.
Möjligheterna att delta i kulturlivet påverkas
av flera komplexa faktorer och begränsande
normer. Relationell tillgänglighet innebär relationsskapande insatser som främjar kännedom
om, och intresse för, verksamheten. Det kan
vara ett varierat utbud för både en bred allmänhet och specifika målgrupper, marknadsförings- och kommunikationsinsatser, att
skapa aktivt deltagande genom användardrivna och medskapande arbetssätt eller samverkan med näringsliv, lokalsamhälle och det
civila samhällets organisationer. Precis som
när det gäller digital transformation ställer insatser för relationell tillgänglighet krav på kunskap om olika målgrupper och omvärldens
förändringar samt handlingsutrymme för nya
arbetssätt. Några exempel på utvecklingsinsatser för relationell tillgänglighet i Kronoberg är
Regionteatern Blekinge Kronobergs medborgarscen eller Scensommar Kronoberg som
drivs i samverkan med alla länets kommuner,
men det finns flera andra exempel där kultur
tillgängliggörs på okonventionella platser för
människor som inte aktivt söker det.

De kritiska faktorerna i kultursektorns digitaliseringsarbete var kända tidigare men har satts
i nytt ljus under coronapandemin. Utmaningarna skiljer sig åt mellan olika konstområden
och organisationsformer, men gemensamt är
att nya förväntningar på digital tillgänglighet
ställer nya krav på strategisk och organisatorisk förmåga. Bristen på finansieringsmodeller, åtminstone inom offentligt finansierad
kultur, och juridiska frågor om exempelvis
upphovsrätt eller yttrandefrihet påverkar utvecklingen. Graden av digital mognad varierar
hos kulturorganisationer, publiken och i samhället i stort. Många insatser pågår, inte minst
inom bibliotek och studieförbund, för att
stärka den digitala delaktigheten.
Kronoberg är ett län med väl utbyggt bredband och stark specialisering inom IT. Kulturplanens intressenter har kommit olika långt i
digitaliseringsarbetet. Musik i Syd har sedan
länge byggt upp en bred organisatorisk kompetens och digital infrastruktur med exempelvis Musik i Syd Channel och utveckling av
olika appar som en integrerad del i verksamheten. Andra befinner sig i en ny fas av digitaliseringsarbete där olika sätt att möta och
10
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okonventionella platser är ett viktigt utvecklingsområde. Inom det civila samhället är generationsväxling samt digital utveckling och delaktighet stora utmaningar.

Det civila samhället har stor betydelse för att
nå kulturpolitikens delaktighetsmål och möta
utmaningarna kring den kulturella välfärdens
likvärdighet. Konkret kan det handla om lokal
närvaro, mötesplatser och strukturer för arrangörskap men i bredare mening även delaktighet, social tillit och sammanhållning. Kronobergarnas ideella engagemang möjliggör
geografisk och relationell tillgänglighet till kultur i en gles geografi. Insatserna bidrar samtidigt till lokal samhällsutveckling genom att utveckla orter och platser i Kronoberg och
skapa öppna och hållbara livsmiljöer.

Region Kronoberg stödjer det civila samhällets regionala strukturer på kulturområdet
genom regionala uppdrag och främjande
strukturer, som studieförbund, idrottsrörelsen
och ungdomsorganisationer. Utvecklingsinsatser har genomförts på kulturområdet och
inom det regionala utvecklingsarbetet för att
stärka förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande
av lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har även synliggjort att civilsamhällets regionala strukturer tenderar att
försvagas vilket påverkar förutsättningarna för
samverkan.

Den konstnärliga och kulturella infrastrukturens organisering och lokala förutsättningar
återspeglas i människors kulturvanor.19 Deltagande i aktiviteter som kräver särskilda lokaler,
som teater, opera, bio med mera, är vanligare
i storstäder och tätorter än på landsbygden
och i mindre tätorter. Samma skillnader finns
inte för aktiviteter som inte kräver särskilda lokaler, till exempel läsning, måleri eller fotografering. Deltagande i studiecirkel visar heller
inga skillnader som kan hänvisas till geografi,
vilket kan relateras till att studieförbunden har
en stark närvaro i hela landet. De lokaler som
finns på en plats, i form av mötesplatser, scener och utställningsplatser, har stor betydelse.
Bibliotek, studieförbund, bygdegårdsrörelsen,
Folkets hus och parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser, inte minst utanför centralorterna. I centralorterna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden en
utmaning för civilsamhällets organisationer.

Det finns utmaningar inom mångfald och jämställdhet som rör både konstnärlig produktion
och den kulturella välfärdens likvärdighet. I
Kronoberg ska kvinnor och män ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. Ett
konst- och kulturliv som är jämställt innebär
att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska
ges samma möjlighet att ta del av kulturell välfärd, och att kunskap och kompetens ska
speglas, värderas och tillvaratas likvärdigt. Utmaningarna rör bland annat kulturvanor och
att kvinnor i högre utsträckning än män tar del
av kulturell välfärd inom alla konstområden i
Kronoberg. Samma mönster finns vad gäller
flickors och pojkars kulturaktiviteter, men
samtidigt är de största offentligt finansierade
arenorna för barns och ungas kulturutövande
kulturskolor, studieförbund, fritidsgårdar och
öppna mötesplatser där pojkars kulturvanor,
till exempel musik, har ett starkt genomslag i
förhållande till flickors, som dans och skrivande. Det finns även jämställdhetsaspekter
inom de olika konstområdena och professionella kulturskapares villkor.

Ett fungerande och väl utvecklat arrangörskap
är en förutsättning för kultur på olika platser.
Länets arrangörer är ofta ideella föreningar
som kulturföreningar och Folkets Hus och
Parker. Arrangörskapet är i förändring och
den som arrangerar kan också själv producera
kultur. Nya former av arrangörsnätverk är lösare än traditionella föreningar. Det ställer
höga krav på arrangörsledet att förnya den
egna verksamheten. Att utveckla nya arrangörer, former för arrangörskap och kultur på

Befolkningsförändringar i samhället innebär
nya målgrupper och en ökad mångfald kulturskapare och konstnärliga uttryck. Var femte

Kulturvanor i Sverige 1989–2018, Myndigheten för kulturanalys 2019
19
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invånare i Kronoberg har utländsk bakgrund,
det vill säga är antingen utrikes född eller har
två utrikes födda föräldrar. Många av kulturplanens intressenter arbetar aktivt med mångfaldsfrågor. Det finns behov av kompetensutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att säkerställa ett kulturliv som är
angeläget för alla. Det handlar både om möjligheterna att själv utöva och ta del av kultur
och om förutsättningarna för kultursektorn att
arbeta med nya kulturuttryck och målgrupper.
Med anledning av att länet under de senaste
åren tagit emot många nyanlända är det av särskild vikt att nyttja kulturområdets kompetenser i arbetet med integration, ett område där
till exempel folkbildningen har gjort aktiva insatser. Utvecklingen påverkar också det offentligas system för det civila samhället där till
exempel etniska föreningar lyfter att de faller
utanför de traditionella föreningsformerna.

tillsammans inom de här fyra områdena är
nödvändigt för att för att nå det nationella kulturpolitiska samhällsmålet; ”att kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling”. Det bidrar också till de
olika områdenas egna måluppfyllelse samt globala hållbarhetsmål.

Skolan har ett kulturuppdrag som formuleras
i läroplanen för grundskolan, Lgr11. Uppdraget innebär att varje elev ska kunna använda
kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska
och estetiska kunskapsområdena. Det innebär
att estetiska lärprocesser integrerats i undervisningen och de olika ämnena. Kultur tar därmed plats i skolan i ordinarie undervisning,
men också genom skolbibliotek, eget skapande inom estetiska ämnen, konst- och kulturpedagogisk verksamhet, samverkan med det
professionella kulturlivet, Skapande skola,
scenkonstföreställningar, museibesök eller
skolbio. Ansvaret för skolans kulturuppdrag
ligger på den kommunala utbildningspolitiska
nivån. Den regionala kulturpolitiken bidrar till
de utbildningspolitiska målen. Den kommunala utbildningspolitiken bidrar i sin tur till
kulturpolitiska mål på både kommunal, regional och nationell nivå. Dels genom att säkerställa skolans kulturuppdrag och funktion som
demokratisk arena för barns och ungas lika
rätt till kultur och dels genom att möjliggöra
goda arbetsvillkor för professionella kulturskapare. Att skapa förutsättningar för ömsesidigt utbyte, delaktighet och inflytande är viktigt. Det är i mötet mellan barn, unga, skolans
pedagoger och personal samt kulturskapare
och konst- och kulturpedagoger som skolans
kulturuppdrag kan bli till en dynamisk samhällelig kraft.

Mångfalds- och jämställdhetsintegrering utgör
ett av verktygen i det regionala utvecklingsarbetet. Region Kronoberg verkar för att främja
de organisatoriska aspekterna av jämställdhet
och mångfald hos intressenter med regionala
uppdrag, bland annat genom styrdokument
och främjande utvecklingsinsatser. Styrning
måste alltid balanseras mot principen om armlängds avstånd och målkonflikten mellan delaktighets-, och självständighetsmålet.

För att möta samhällsutmaningarna på kulturområdet krävs samverkan mellan olika sektorer. Det är ett komplext arbete men Gröna
Kronoberg 2025 och arbetsmetoden gröna
tråden synliggör var skärningspunkter och
målkonflikter finns. I Region Kronoberg ligger kultur och regional utveckling nära
varandra, men för att adressera samhällsutmaningarna behövs tvärsektoriell samverkan
även på nationell och kommunal nivå.

Samtidigt som skolans kulturuppdrag har
stärkts, åtminstone i grundskolan, finns en likvärdighetsproblematik i länet. Barns och
ungas möjligheter att möta en mångfald av
konstnärliga uttryck i skolan varierar beroende
på kommunala förutsättningar, till exempel
organisation, ekonomi eller graden av samordning. Även möjligheterna till nationell

Nulägesanalysen identifierar fyra områden där
konst och kultur spelar en särskilt viktig roll
som samhällelig utvecklingskraft: estetiska lärprocesser och kultur i skolan, attraktiva livsmiljöer, regional tillväxt och innovation samt
kultur och hälsa. Att arbeta utmaningsdrivet
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finansiering, till exempel Skapande skola som
söks av skolans huvudman, påverkas av detta.
Ytterligare en utmaning är att möta äldre
ungas behov, inte minst då estetiska ämnen på
gymnasienivå minskat. Behoven av att särskilt
prioritera gymnasiet och särskolan är något
som lyfts av kulturplanens intressenter. De erbjuder konst- och kulturpedagogiska resurser
och ett brett utbud anpassat för olika åldrar
samt skolans uppdrag och mål. Eleverna kan
ta del av utbudet på plats i pedagogiskt anpassade lokaler eller genom uppsökande verksamhet där kulturorganisationer eller kulturskapare besöker skolan, fysiskt eller digitalt.
Här spelar kollektivtrafiken en viktig roll.
Kostnader för transporter är en utmaning för
både skolor inom stråkstrukturen och de som
inte har passande buss- och tåglinjer. Länstrafiken Kronoberg erbjuder subventionerade
gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik för att möjliggöra för barn och unga att ta del av konst
och kultur under skoltid.

Att skapa attraktiva livsmiljöer handlar om att
utveckla platser där människor vill leva, bo
och arbeta. Många faktorer bidrar till attraktiviteten på en plats: befolkningsstorlek, geografiskt läge och naturvärden, men också arbetstillfällen, bostäder och god bebyggd miljö,
kommunikationer och kommunal basservice.
Andra faktorer är kulturutbud och fritidsaktiviteter, kulturmiljöer, besöksmål, social sammanhållning och mötesplatser. För att skapa
attraktiva livsmiljöer behöver flera olika politikområden och nivåer samverka. På nationell
nivå har ett helhetsgrepp tagits kring det område som kommit att kallas gestaltad livsmiljö
där Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes
och Statens konstråd samverkar för att nå de
nationella målen.20
Den regionala kulturpolitiken bidrar till attraktiva livsmiljöer genom att investera i konstnärlig och kulturell infrastruktur, samverka med
den regionala utvecklingspolitiken kring kulturarv, kulturmiljöer och gestaltad livsmiljö
genom kunskaps- och metodutveckling och
utvecklingsinsatser och ansvara för konstnärlig gestaltning i Region Kronobergs verksamheter. Konstnärlig gestaltning utgör en viktig
del i arbetet med gestaltad livsmiljö, ökar attraktiviteten och bidrar till att fler invånare
möter konstnärliga uttryck i vardagen, i offentliga miljöer men också i vårdmiljöer. Region Kronoberg arbetar i enlighet med enprocentregeln, en rekommendation som innebär
att en procent av byggkostnaderna vid offentligt uppförda byggnader ska avsättas för
konstnärlig gestaltning och verkar även för att
främja arbetet med konstnärlig gestaltning i länets kommuner.

Barns och ungas möjligheter att möta en
mångfald av konstnärliga uttryck i skolan påverkas också av att de olika konstformernas
förutsättningar varierar. Musik, teater och kulturarv har traditionellt en stark ställning i skolan och väl uppbyggda strukturer, medan
mindre etablerade konstformer har haft svårare att ta plats. För scenkonst i skolan finns
ett särskilt regionalt subventionssystem som
riktar sig till länets kommuner. Det finns behov av att bredda systemet för att nå ökad likvärdighet och främja en mångfald av konstnärliga uttryck i länets skolor.
Att utforska samverkansmöjligheter kopplat
till andra regionala strukturer kan bidra till att
utveckla hållbara strukturer för kultur i skolan.
Två exempel är Barnets bästa gäller! i Kronoberg, en unik samordningsstruktur mellan
olika nivåer och områden och det regionala arbetet med Mot Nya Höjder som bygger strukturer för skolsamverkan med utgångspunkt i
det pedagogiska begreppet STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths).

20

Att utveckla innovationsförmåga och stärka
tillväxt och sysselsättning i länet är en av uppgifterna för den regionala utvecklingspolitiken. Ett breddat och diversifierat näringsliv
med förnyelseförmåga, i form av innovationer
och nya företag, bidrar till ökad konkurrenskraft och minskad konjunkturkänslighet. För
ett län med en hög specialisering inom industrisektorn behöver fler arbetstillfällen växa

Politik för gestaltad livsmiljö (2017/2018:110)
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fram inom nya näringar, till exempel kunskaps- och tjänstesektorn. De kulturella och
kreativa näringarna stärker länets konkurrenskraft, med kulturskapare som bedriver konstnärlig verksamhet samt näringsidkare inom
närliggande branscher, som evenemangs- eller
besöksnäring. Många kulturskapare är egenföretagare och en del av det lokala och regionala
näringslivet. De regionala innovationsstödjande och företagsfrämjande systemen och näringslivsutveckling för att stödja kulturella och
kreativa näringar fångar inte alltid upp faktiska
villkor och behov. Kulturpolitik och näringslivspolitik behöver samverka kring ansvarsfördelning och insatser för att attrahera den här
delen av näringslivet. Det kan till exempel
handla om grundläggande förutsättningar för
konstnärlig produktion, koppling till högre utbildning, möjligheter till uppdrag samt kompetensutveckling och nätverk inom olika konstområden. Det kan också handla om residens
eller resurscentrum, inkubatorer och företagsfrämjande system som är specialiserade på kulturskapares företagande.

och hälso- och sjukvård. Fritid och kultur är
samhällsfaktorer som påverkar den enskildes
hälsa och livskvalitet. Den regionala kulturpolitikens insatser bidrar till det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län med
syfte att skapa goda förutsättningar för god
och jämlik hälsa för länets befolkning.21 Barns
och ungas uppväxtvillkor är ett särskilt prioriterat område för både folkhälsa och kultur.
Konstnärlig gestaltning i vård- och omsorgsmiljöer ger alla invånare möjlighet att möta
konstnärliga uttryck, vilket är kulturpolitiskt
angeläget. Kultur kan också användas förebyggande inom rehabilitering och habilitering och
hjälpa till att hantera en kronisk sjukdom. På
så vis kan kulturpolitiken bidra till målsättningar inom vård och omsorg. De senaste åren
har ett utvecklingsarbete kring kulturverktyg i
vården genomförts i Region Kronoberg. Insatserna har bidragit till att förtydliga roller
och organisation, skapa en hållbar modell och
strategi för att integrera kultur i vården samt
höja kunskapsnivån inom både hälso- och
sjukvård och kultur.

Den regionala kulturpolitiken bidrar till regional tillväxt och innovation genom att främja
konstnärliga och kreativa processer och kulturskapares villkor. Kulturpolitikens investering i konstnärlig och kulturell infrastruktur bidrar även till att stärka besöksnäring, kulturturism och platsens varumärke.

Den regionala kulturpolitiken bidrar till kultur
och hälsa genom att garantera ett brett och varierat utbud som är anpassat även till vård- och
omsorgsmiljöer, ansvara för konstnärlig gestaltning i vårdmiljöer och samverka med
hälso- och sjukvården kring kulturverktyg som
en integrerad verksamhet inom vård och omsorg genom kunskaps- och metodutveckling
och utvecklingsinsatser. Ett utvecklingscentrum för kultur i vård och omsorg är under etablering inom Musik i Syd.

Forskningen belyser mer och mer sambandet
mellan kultur och hälsa, vilket skapar incitament för samverkan mellan kultur, folkhälsa

En god hälsa för alla – för hållbar utveckling och tillväxt i
Kronobergs län, Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län
21
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Nulägesanalysen beskriver förutsättningar och utmaningar för den regionala kulturpolitikens ansvarsområden. Den inkluderar de sju områden som den statliga förordningen för kultursamverkansmodellen omfattar, men utifrån ett upplägg som speglar Kronobergs
län. Under 2022–2024 investerar Region Kronoberg
i den här konstnärliga och kulturella infrastrukturen.
Syftet är att förverkliga den regionala kulturpolitiska
visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv
med bredd och spets, de nationella kulturpolitiska målen och de globala hållbarhetsmålen.

Scenkonst och musik är konstområden med
stark regional och interregional infrastruktur
och konstnärlig spets ur såväl nationellt som
internationellt perspektiv. Inom områdena
finns goda förutsättningar i länet för både
konstnärlig produktion och kulturell välfärd,
med väl utvecklade strukturer för turnerande
verksamhet, inte minst för barn och unga.
Även kulturarv är ett starkt område i Kronoberg, framförallt inom migrationshistoria och
form och design, där till exempel glas- och
möbeldesign är särskilt utmärkande.

Många bidrar till infrastrukturen för konst,
kultur och idrott i Kronobergs län; det professionella kulturlivet, det civila samhället, länets åtta kommuner, Region Kronoberg och
regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige. Andra viktiga intressenter är folkbildning,
akademi, nationella myndigheter och andra
politikområden. Intressenterna skapar tillsammans förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse och kulturell välfärd i Kronobergs län.

Under de senaste kulturplaneperioderna har
nya profilområden utvecklats. Utvecklingsarbetet inom muntligt berättande innebär att
den lokalt förankrade Sagobygden etablerats
som en nationell samverkanspart på en internationell arena. Profilen är sårbar eftersom det
stora uppdraget bärs och utvecklas i en småskalig organisation inom det civila samhället.
Samma utmaning finns för arbetet med yttrandefrihet, även detta ett relativt nytt regionalt
profilområde, där Växjö kommun och Region
Kronoberg sedan den första kulturplanen etablerat en plattform med unik expertkompetens, högst aktuell för många konstområden
och samhället i stort. Den regionala strukturen
för det fria ordet bygger på en liten organisation, vilket innebär att även detta profilområde
är sårbart.

Den regionala infrastrukturen för konst, kultur och idrott präglas av länets geografiska och
demografiska förutsättningar. De flesta kulturorganisationer med regionala uppdrag har
sitt säte i Växjö eller Ljungby. Kronoberg är
ett glest län och det finns en lång tradition av
samverkan och samfinansiering av regional
kulturverksamhet med både kommuner och
omgivande regioner. Det möjliggör ett professionellt utbud med hög konstnärlig kvalitet
inom olika konstområden. Inom Regionsamverkan Sydsverige sker interregional samverkan både vad gäller förvaltning och utveckling
av ett flertal konstområden, vilket bidrar till en
starkare och mer hållbar infrastruktur i Kronobergs län.

Inom den regionala kulturpolitikens ansvar
finns också områden med svagare regionala
strukturer. Sedan den första kulturplanen har
insatser genomförts för att utveckla bild- och
samtidskonst i länet, bland annat genom regional samordning och olika utvecklingsinsatser. Litteraturområdet har samma typ av
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utmaningar med nya strukturer som är under
uppbyggnad i länet.
Följande intressenter har regionala kulturpolitiska uppdrag. De ingår också i kultursamverkansmodellen och tilldelas statsbidrag i
enlighet med förordning 2010:2012.

Region Kronobergs kulturverksamhet drivs i
huvudsak externt, utanför den regionala kulturförvaltningen. En stor del drivs i bolagsform, men också i samverkan med det civila
samhället. Det innebär att flera intressenter
har regionala uppdrag som bidrar till genomförandet av kulturplanen. Det handlar om
långsiktiga uppdrag med regional finansiering
och struktur som oftast omfattar hela Kronobergs geografi och kommer Kronobergs invånare och besökare till del. Olika nivåer av samverkan ingår ofta; interregionalt, nationellt och
internationellt. Ett regionalt uppdrag kan innebära konstnärlig produktion men också
främjande och utvecklande insatser som utgör
en resurs för andra, till exempel det fria kulturlivet, professionella kulturskapare eller civilsamhället på lokal nivå.

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regional scenkonstinstitution för två län med
uppdrag att producera och främja teater och
dans. Organisationsformen är ett aktiebolag
bildat 2003 som ägs av Region Kronoberg
(49%), Region Blekinge (29%) och Växjö
kommun (22%).
Berättarnätet Kronoberg

Fristående ideell förening som verkar för att
lyfta fram muntlig berättartradition som en del
av det immateriella kulturarvet.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Regionalt resurscentrum med uppdrag att
samordna och främja bibliotek, litteratur och
läsfrämjande i två län. Organiserad inom regional förvaltning (Region Blekinge).

Uppdrag och målsättningar formuleras på
övergripande nivå i styrdokument som kan se
olika ut beroende på hur en verksamhet är organiserad. 22 Utgångspunkter är kulturplanen,
kulturnämndens årliga grundvillkor, kultursamverkansmodellens statliga förordning och
Kulturrådets villkorsbeslut. Uppdragen bygger på långsiktighet i syfte att garantera stabila
regionala strukturer, men förändringar kan ske
under kulturplaneperioden och nya uppdrag
och intressenter kan tillkomma. Några av dem
som har regionala uppdrag ingår i kultursamverkansmodellen. Till dem fördelar Region
Kronobergs kulturnämnd statsbidrag. Förändringar som avser omfördelning eller behov
av utökning av statsbidraget beskrivs i kulturnämndens årliga regionala framställan till Kulturrådet.

Bild och form Kronoberg

Regionalt resurscentrum med uppdrag att utveckla förutsättningarna att ta del av och skapa
konst och konsthantverk i Kronobergs län.
Organiserad inom regional förvaltning (Region Kronoberg).
Filmregion Sydost

Regionalt resurscentrum med filmkulturellt
uppdrag (filmpedagogik, visning och spridning samt talangutveckling). Organisationsformen är en ideell förening bildad 2003 i samverkan mellan Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg.
Hemslöjden i Kronoberg

Fristående ideell förening med uppdrag att bevara, använda och förnya slöjd och konsthantverk ur kultur- närings- och hållbarhetsperspektiv.

Till exempel bolagsordningar och ägardirektiv för
verksamhet som bedrivs i bolagsform, ömsesidiga
överenskommelser för organisationer inom det civila
samhället samt uppdragsbeskrivningar eller handlingsplaner för verksamhet som ligger inom förvaltning.

För vissa verksamheter, till exempel studieförbund
och ungdomsorganisationer, regleras det regionala
uppdraget i särskilda bidragssystem. Beslutade uppdrag
för respektive verksamhet finns tillgängliga via Region
Kronobergs webbplats.

22

16

Page 67 of 153

Kulturparken Småland AB

RF-SISU Småland

Länsmuseum med uppdrag att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län och verka
för att kulturarvet brukas av en bred allmänhet
i hela länet. Organisationsformen är ett aktiebolag bildat 2009 som ägs av Region Kronoberg (59%) och Växjö kommun (41%).

Fristående ideell förening med uppdrag att
stödja, företräda, utveckla och leda den regionala idrottsrörelsen. I uppdraget ingår även
bildning och utbildning.
Smålands konstarkiv

Stiftelse med uppdrag att främja intresset för
konst samt förvalta och tillgängliggöra stiftelsens samling av konst med anknytning till
Småland. Organisationsformen är en stiftelse
instiftad 1986 av Värnamo kommun (58,75%),
Region Jönköping län (28,75%), Region Kronoberg (12,5%) och Smålands Konstnärsförbund.

Ljungbergmuseet

Fristående stiftelse och Kronobergs läns bildkonstmuseum med uppdrag att stärka strukturerna för bildkonst och konstpedagogik för
barn och unga.
Musik i Syd AB

Regional musikinstitution i Skåne och Kronoberg med uppdrag att ge människor musikupplevelser även utanför de större städerna.
Organisationsformen är ett aktiebolag bildat
2003 som ägs av Region Kronoberg via stiftelsen Musik i Kronoberg (50%) och Region
Skåne via stiftelsen Musik i Skåne (50%).

Southern Sweden Film Commission

En del av Film i Skåne med uppdrag att skapa
strukturer för att öka produktionen av film
och rörlig bild i hela Sydsverige.
Studieförbund

Nio fristående ideella föreningar och en stiftelse med uppdrag att bedriva regional folkbildningsverksamhet: ABF, Folkuniversitetet,
Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet,
NBV, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan samt
Studieförbundet Bilda.

Riksteatern Kronoberg

Fristående ideell förening med uppdrag att
stötta och stärka de lokala riksteaterföreningarna i länet. Den regionala riksteaterföreningen är en del av den turnerande nationalscenen och folkrörelsen Riksteatern.

Ungdomsorganisationer

Regionalt verksamma organisationer inom det
civila samhället som ger unga möjligheter att
skapa sina egna plattformar.

Följande intressenter har regionala kulturpolitiska uppdrag, men inte statsbidrag via kultursamverkansmodellen.
Det fria ordets hus

Regionalt resurscentrum med uppdrag att
främja yttrandefrihet och det litterära arvet i
Kronoberg. Organiserad inom kommunal förvaltning (Växjö kommun).

Region Kronobergs konsthantering

Ansvarar för konstnärlig gestaltning i Region
Kronoberg. Organiserad inom regional förvaltning (Region Kronoberg).

Italienska palatset

Fristående ekonomisk förening med uppdrag
att stärka förutsättningarna för professionella
kulturskapare att bo och verka i Kronobergs
län.

Region Kronobergs kulturstab

Leder och samordnar den regionala utvecklingen på kulturområdet och arbetet med kultursamverkansmodellen inklusive den regionala kulturplanen. Organiserad inom regional
förvaltning (Region Kronoberg).

Kronobergs läns hembygdsförbund

Fristående ideell förening och samlande organ
för länets hembygdsrörelse som verkar för
kultur- och miljövård samt att öka kunskapen
om bygdens historia.
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Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik
i Syd driver konstnärlig utveckling och förnyelse och samverkar internationellt, nationellt
och interregionalt. Vid Regionteatern Blekinge
Kronoberg utvecklas Sveriges första fasta
medborgarscen för dokumentär scenkonst,
där invånare och lokalsamhälle involveras i
den professionella skapandeprocessen. Det är
en konstnärlig utveckling som också innebär
breddad delaktighet i kulturlivet. Inom teaterns breda uppdrag utvecklas produktion och
främjande av den professionella dansen i bred
sydsvensk samverkan, vilket bidrar till att
stärka dansens nationella och internationella
strukturer. Musik i Syd verkar för konstnärliga
utbyten och gästspel, stimulerar unga konstnärskap genom residensprogram för ensembler och har ett särskilt uppdrag att främja opera
i länet. Ett vitalt utbud med hög konstnärlig
kvalitet inom både scenkonst och musik tillsammans med residens, gästspel och samproduktioner skapar förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse och bidrar till länets attraktivitet.

Scenkonst och musik omfattar många konstformer och genrer som vanligen framförs direkt inför en publik. Strukturerna är väl etablerade på nationell, regional och kommunal
nivå. Det ett brett område och de olika konstformernas förutsättningar varierar. Dans är en
relativt oetablerad konstform på alla nivåer,
jämfört med teater och musik. I scenkonstens
och musikens strukturer ingår kulturinstitutioner, det fria kulturlivet med fria grupper, enskilda kulturskapare, arrangörer, festivaler,
produktionsbolag och evenemangssektor. I
Kronoberg finns många aktörer inom det fria
kulturlivet samt större institutioner med uppdrag att både producera och turnera. Länets
invånare och besökare har god tillgång till en
mångfald av konstnärliga uttryck inom både
scenkonst och musik.

Samägda interregionala kulturinstitutioner
som Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Musik i Syd skapar förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse inom scenkonst och musik. De producerar ett omfattande utbud, utgör resurs för det fria kulturlivet och det civila samhället och skapar arbetstillfällen som möjliggör för kulturskapare
inom dans, teater och musik att bo och verka
i Kronoberg. Området sysselsätter flera yrkeskategorier, både på och bakom scenen. Många
är egenföretagare eller frilansare. Regionteatern arbetar i hög utsträckning med nyskriven dramatik och den professionella dansen
har de senaste åren implementerats som en del
i det ordinarie uppdraget. Det skapar arbetstillfällen för bland annat skådespelare, samtida
dramatiker, koreografer och dansare. Musik i
Syd är en av Sveriges största arbetsgivare för
frilansare och omfattar även kammarorkestern
Musica Vitae som står för nationell och internationell spets. Orkestern samarbetar ofta
med andra konstområden, nutida tonsättare
och frilansande musiker. Även kommersiella
aktörer och det civila samhällets organisationer och trossamfund bidrar till arbetsmarknaden för professionella kulturskapare inom
scenkonst och musik.

Inom scenkonst och musik finns väl utvecklade arrangörsstrukturer i länet som ger barn,
unga och vuxna även utanför de större städerna goda möjligheter att uppleva ett utbud
av hög konstnärlig kvalitet. Musikriket är Musik i Syds turnéserie anpassad för mindre orter.
Regionteatern Blekinge Kronoberg har sedan
länge en stark profil inom turnerande scenkonst för barn och unga. Scensommar Kronoberg med avgiftsfria familjeföreställningar på
okonventionella platser i länet sker i samverkan mellan Region Kronoberg, länets samtliga
kommuner och en mångfald av arrangörer.
Musikriket och Scensommar Kronoberg
främjar även arrangörskap i nya former.
I Kronoberg finns många arrangörer av både
scenkonst och musik. Riksteatern Kronoberg
stärker och utvecklar arrangörsstrukturerna
och tillgängliggör scenkonst och mötesplatser
i hela länet genom lokalföreningar i samtliga
kommuner. Riksteaterföreningarna tar emot
produktioner från många olika aktörer vilket
skapar arbetstillfällen för kulturskapare.
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Riksteatern Kronoberg har ett utvecklat interregionalt samarbete inom Scenkonst Sydost
och sjulänssamarbetet. Länet har flera arrangörsföreningar inom musik, både generella
och genrespecifika inom exempelvis jazz,
folk- och världsmusik, pop och rock samt nutida konstmusik. Arrangörskapet är ofta beroende av ideellt engagemang. Även trossamfund, studieförbund och privata initiativ är
stora arrangörer av scenkonst och musik.

samt riktade insatser, till exempel för barn och
unga eller inom vård och omsorg.
Region Kronoberg vill utveckla scenkonst och
musik i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda intressenter.
Även om strukturerna är väl etablerade så
finns det faktorer som påverkar förutsättningarna för både konstnärlig produktion och kulturell välfärd i länet. Regionteatern Blekinge
Kronoberg är i behov av ändamålsenliga lokaler för att kunna genomföra grunduppdraget
med produktion, gästspel och turnerande
verksamhet inom både teater och dans. Inom
Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att stärka den professionella dansens strukturer.

Det finns många scener runtom i länet, till exempel i bygdegårdar och Folkets hus. Lokalerna är ändamålsenliga för vissa konst- och
kulturformer men olika utrustade. Lämpliga
lokaler för dansföreställningar runtom i länet
saknas fortfarande. I Kronoberg finns ett flertal aktörer inom det fria kulturlivet som möjliggör liveframträdanden av musik. Det finns
ett flertal fristående festivaler i länet inom
många olika genrer. Musik i Syd genomför
Sveriges största folkmusikfestival, Korröfestivalen, och samverkar med Berättarnätet Kronoberg kring Musik i Sagobygd, en festival
med fokus på berättandet i musiken.

Kulturarvet, där både arkiv och kulturmiljöer
ingår, omfattar ett stort tidsspann och sätter
människan i ett historiskt sammanhang. Gemensamt utgör de samhällets minne, av betydelse för historia, nutid och framtid. I kulturarvet ingår alla materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna.
Kulturmiljöer är de avtryck som är synliga i
den fysiska miljön och arkiven gör det möjligt
att långsiktigt bevara dokumentation av
mänsklig aktivitet, som skriven text, fotografi,
rörlig bild eller ljud i både analog och digital
form. Kulturarv, arkiv och kulturmiljö har en
stark infrastruktur i Kronoberg och är under
ständig omvandling. Området omfattas av särskild lagstiftning i form av musei- arkiv- och
kulturmiljölagen. På nationell nivå är Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet ansvariga
myndigheter med nationell överblick och ansvar för utveckling och samverkan.

Scenkonst och musik är konstformer som
många invånare själva utövar. I länet finns ett
flertal teatergrupper inom det civila samhället
som kontinuerligt spelar musikaler och revyer.
Kulturskolor, studieförbund och andra organisationer inom det civila samhället erbjuder
ett växande dansutbud och det finns även privata dansskolor som erbjuder kurser för barn,
unga och vuxna. Att spela musik och att
sjunga i kör är också populärt i Kronoberg och
cirka 9 000 kronobergare deltar i studieförbundens körverksamhet. Infrastrukturen är
god för den som vill utöva musik på sin fritid
i Kronoberg med musik på kulturskolor och
inom studieförbundens verksamhet.

Kronoberg har ett rikt kulturarv och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Särskilt stark
regional profil finns inom glas, migrationshistoria och den muntliga berättartradition som
utgör en del av det immateriella kulturarvet.
Länets kulturarv och kulturmiljöer utgör besöksmål för såväl invånare som nationella och
internationella besökare.

Inom Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Musik i Syd är den kulturpedagogiska organisationen väl utvecklad. Det bidrar till att tillgängliggöra scenkonst och musik, stärker invånarnas möjligheter att själva uttrycka sig
konstnärligt, skapar mervärde i anslutning till
skolföreställningar och andra produktioner
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Kulturparken Småland utgör en samlande regional kulturarvsaktör med uppdrag att utveckla frågorna och spegla Kronobergs historia, nutid och framtid. I uppdraget ingår att bevara, vårda och levandegöra länets kulturarv
och verka för att det brukas av en bred allmänhet. Kulturparken Smålands publika och pedagogiska verksamhet bedrivs på många arenor:
Smålands museum, som är Sveriges äldsta
länsmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm, Kronobergs slottsruin och
ångbåten Ångaren Thor.

svenska utvandringen och internationell migration ur en samtida kontext.
Kulturarvscentrum Småland samlar, vårdar,
bevarar och tillgängliggör kulturarvet. Att arkiv och samlingar samordnas och tillgängliggörs tillsammans på har ett stort värde ur ett
kulturarvspedagogiskt perspektiv. Under ett
och samma tak samlas Smålands museums arkiv och föremålssamling, konservatorsateljé
och öppna magasin, Växjö kommuns arkiv
samt Kronobergsarkivets förenings- och näringslivsarkiv, forskningsbibliotek, fotoarkiv
och fansamling. Kronobergsarkivet utgör länets största enskilda arkivinstitution med målet att samla, inventera, förteckna, bevara och
vårda arkiv från Kronobergs län. I uppdraget
ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, och
att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning. Kronobergsarkivet omfattar
över 39 000 volymer från närmare 3 900 olika
arkivbildare. Här finns även 336 fanor och en
omfattande bildsamling från länets folkrörelser och föreningar, en viktig bas för förståelsen av civilsamhällets utveckling.

Kulturparken Smålands breda uppdrag genomförs i nära samverkan med stiftelsen Smålands museum, stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och den ideella föreningen Kronobergsarkivet. Respektive organisation har
självständiga styrelser och förvaltar sina egna
arkiv och samlingar. Den samlade verksamheten vid Kulturparken Smålands olika arenor
utgör en resurs och mötesplats för de många
organisationer inom det civila samhället som
verkar för att kulturarvet ska tillgängliggöras
och brukas av en bred allmänhet. I länet finns
till exempel ett flertal arbetslivsmuseer och
Kronobergs läns hembygdsförbund som samlar länets hembygdsrörelse.

Arkivsektorn består av många intressenter;
den offentliga och den enskilda arkivsektorn,
statliga och kommunala arkivmyndigheter,
folkminnes- och folklivsarkiv och enskilda arkivinstitutioner. Enligt arkivlagen utgör myndigheters arkiv en del av det nationella kulturarvet, vilket också omfattar arkivmyndigheter
på regional och kommunal nivå. Landsarkiven, som kompletterar kommun- folkrörelseoch museiarkiv utgör en del av Riksarkivet.
Vid Landsarkivet i Vadstena förvaras kulturarvet från regionala och statliga myndigheter i
Kronobergs län liksom från ett antal av länets
enskilda företag, gårdar och privatpersoner.
Flera intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag har egna arkiv och samlingar, till
exempel Berättarnätet Kronoberg, Ljungbergmuseet, Smålands musikarkiv och Smålands
konstarkiv. I länet finns också Kronobergs
läns arkivförbund, en intresseförening för

I Smålands museum ingår Sveriges glasmuseum. Kulturparken Småland har en av Europas största samlingar av glas från Sveriges glasbruk, med närmare 35 000 glasföremål från
105 svenska glasbruk från 1580-talet till nutid.
Samlingen tillgängliggörs i utställningar och i
det öppna glasmagasinet på Kulturarvscentrum Småland. Kulturparken Småland samverkar internationellt, nationellt och interregionalt med andra aktörer med fokus på att bli en
utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid.23 Verksamheten vid
Utvandrarnas hus är under utveckling och under 2021 invigs en ny migrationshistorisk basutställning. Omgestaltningen stärker migrationsprofilen och främjar kunskap och forskning om lokal och regional historia samt den
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arkivbildare som verkar för att samordna arkivverksamhet.

kulturmiljöområdet på kommunal, regional
och nationell nivå, vara en resurs i kulturmiljöfrågor och remissorgan i kommunernas kulturmiljöarbete. I organisationen finns spetskompetens inom arkeologi, regionalhistoria,
kulturmiljövård samt hantering av arkiv och
föremålssamlingar.

Arkivutredningen 24 visar att arkivens verksamhet förändras med samhällsutvecklingen,
som värderingsförändringar, utbyggnaden av
förvaltningen, civilsamhällets och näringslivets utveckling samt olika teknikskiften. Arkivsektorns olika aktörer står inför utmaningar
vad gäller bevarande, digitalisering och tillgängliggörande av arkivinformation. Arkiven
skapar en viktig bas för frågor som rör demokratins utveckling idag och arkivsektorns olika
aktörer arrangerar publika aktiviteter för att
väcka intresse för verksamheten. Ett exempel
är arkivens dag som anordnas varje år i samverkan mellan svenska arkivinstitutioner som
Riksarkivet, landsarkiven, näringslivsarkiv och
andra enskilda arkiv. Arkiven synliggörs allt
mer som resurs för utveckling inom andra områden, till exempel samtidskonst och yttrandefrihet.

Region Kronoberg vill utveckla kulturarv, arkiv och kulturmiljö i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda
intressenter.

Det immateriella kulturarvet handlar om traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer, exempelvis olika former av
hantverk, ritualer, musik och berättelser. Det
rör sig över nationsgränser, är ständigt levande
och omskapas av lokalsamhällen och grupper
i samspel med omgivningen, naturen och i förhållande till historien.

Det professionella kulturmiljöarbetet bedrivs
framförallt av Länsstyrelsen i Kronobergs län,
i samverkan med Kulturparken Småland och
länets kommuner. Region Kronoberg samverkar med Länsstyrelsen i Kronobergs län kring
kulturmiljöstrategin ”Vägen till levande kulturmiljöer”. Strategin omfattar tre målbilder
som styr inriktningen på länets kulturmiljöarbete 2021–2025: breddad syn på småländskt
kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart
samt upprätthålla levande dialog mellan aktörer. Länsstyrelsen ansvarar för att samordna
arbetet och säkerställa att de nationella kulturmiljömålen följs. Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret och sektorsansvar för kulturmiljön samt främjar det kommunala kulturmiljöarbetet genom bidragsgivning och kunskapsunderlag. Kommunerna har det lokala
ansvaret för kulturmiljöfrågorna och det delas
ofta mellan olika nämnder och förvaltningar. I
Kulturparken Smålands uppdrag ingår att bedriva och främja kulturminnesvård samt vara
sakkunnig i museifrågor. Kulturparken Småland ska även bidra till ökad samverkan på

I Kronoberg finns spetskompetens inom en
specifik del av det immateriella kulturarvet –
det muntliga berättandet. Länet har en unik
berättartradition med stark lokal förankring i
de tre kommuner som gemensamt utgör Sagobygden: Ljungby, Alvesta och Älmhult. Verksamheten är omfattande även ur ett internationellt perspektiv. En av de största, tidigaste
och mest högkvalitativa samlingarna av 1800talssagor och sägner i Sverige finns i Kronoberg. En stor del av insatserna samordnas av
Berättarnätet Kronoberg med publik och pedagogisk verksamhet på Sagomuseet i Ljungby
samt arrangör av Nordens största årligen återkommande berättarfestival, Ljungby berättarfestival. Berättarnätet Kronoberg sprider kunskap och ger ut litteratur om det immateriella
kulturarvet och samverkar med högskolor och
universitet. En förstudie har genomförts kring
etablering av ett internationellt forskningsinstitut kring muntligt berättande. Berättarnätet

Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
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Kronoberg samordnar arbetet inom Sagobygden med sägenomspunna platser som aktiveras med hjälp av berättelser, kartor, vägskyltar,
GPS-koordinater, programverksamhet och
berättarföreställningar.

Kulturparken Småland med sina arkiv och
samlingar är en regional aktör inom både det
materiella och immateriella kulturarvet.

Det immateriella kulturarvet består av traditioner, seder och bruk vilket gör området nära
förknippat med människors vardag. Det kan
handla om allt från högtidsfiranden, det vardagliga fikat eller svampplockande till traditionellt hantverk, dans, musik och berättande.
Immateriellt kulturarv återskapas av länets invånare och besökare, och arbetet med samtida
berättelser är ständigt aktivt. På Berättarnätet
Kronobergs webbplats kan man lyssna på
andras berättelser och lägga upp sina egna i
Berättarskatten. Berättarnätet Kronoberg har
en bred pedagogisk verksamhet på många arenor, med stort fokus på barn och unga. Organisationen en resurs i arbetet med att ta tillvara
en mångfald av berättelser och bidrar till att
utveckla nya metoder för de muntliga traditionernas tryggande och betydelse i samhället.
Många traditionella berättelser har en lång
historia och liknande berättelser berättas över
hela världen. Den muntliga berättartraditionen
har en särskilt stor potential i integrationsarbete.

Berättarnätet Kronoberg har en central roll
som svensk civilsamhällesrepresentant i det
nationella och internationella arbetet med
Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Konventionen ratificerades av Sverige 2011 och sedan 2018 är Sagobygden, efter nominering från regeringen,
upptagen på Unescos ”Register of Good
Safeguarding Practice”, som Sveriges första
och världens tjugonde goda exempel. Svenska
Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet, informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige. En del av verksamheten avser genomförandet av konventionen om det immateriella
kulturarvet. På nationell nivå finns också Institutet för språk och folkminnen med ansvar
för det nationella arbetet att bedriva språkvård
och öka, levandegöra och sprida kunskaper
om språk, dialekter, folkminnen, namn och
andra immateriella kulturarv i Sverige. Arbetet
sker inom fyra noder: muntliga traditioner och
uttryck, traditionell hantverkskunskap, framföranden samt kunskap och sedvänjor rörande
naturen.

Kulturskapare inom det immateriella kulturarvet har olika förutsättningar eftersom området
omfattar flera professioner. Regionala kulturorganisationer på området skapar arbetstillfällen. Det ökade intresset kring att göra saker
själv och från grunden ger en ökad arbetsmarknad för verksamma inom hantverkskunskap och kunskap rörande naturen. Även besöksnäringen erbjuder arbetstillfällen inom såväl natur som muntligt berättande.

På regional nivå finns också många andra intressenter som bidrar i arbetet med att trygga
och utveckla det immateriella kulturarvet.
Både Hemslöjden i Kronoberg och Kronobergs läns hembygdsförbund levandegör traditionell hantverkskunskap och sedvänjor, till
exempel kunskap om att ta tillvara naturens resurser. De folkliga musik- och danstraditionerna är också värdefulla immateriella kulturarv
i länet. Smålands Musikarkiv som är en del av
Musik i Syd samlar, bevarar och levandegör
musikens och dansens kulturarv i Kronoberg
och Sydsverige. Samlingarna fungerar som ett
sydsvenskt folkmusikinstitut och är en kunskapsbas för forskning och utveckling.

Region Kronoberg vill utveckla det immateriella kulturarvet, med särskilt fokus på muntligt
berättande i enlighet med kulturplanens tre
områden, tillsammans med berörda intressenter.
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plattform för yttrandefrihet. Det fria ordets
hus utgör en lokal och regional resurs och mötesplats för frågorna i bred bemärkelse. Verksamheten främjar dialog, debatt och invånarnas egna uttryck samt knyter samman samtida
och dagsaktuella frågor om yttrandefrihet med
olika verksamheter i regionen. Det fria ordets
hus utvecklar spetskompetens, profilerar
Växjö och Kronoberg i yttrandefrihetsfrågorna och knyter nationell och internationell
expertis till regionen, till exempel genom samverkan med organisationer som Svenska PEN
och ICORN (International Cities of Refuge
Network). Det fria ordets hus är en liten och
relativt nyetablerad organisation och de samhällsfrågor som hanteras i verksamheten är
högst aktuella och ibland kontroversiella, vilket skapar en sårbarhet. För att det fria ordet
ska utvecklas som ett starkt profilområde i
regionen krävs mod och beredskap för att
hantera komplexa och känsliga frågor samt en
stabil organisationsstruktur med tydlighet i
uppdraget. Genomförandet behöver ske i
bred samverkan för att skapa hållbarhet i en
liten organisation. Under 2020 har Det fria ordets hus samlokaliseras med Växjö konsthall.
Det stärker möjligheterna att vidareutveckla
spetskompetensen kring yttrandefrihet i samverkan med länets professionella kulturliv och
olika konstområden. Det fria ordets hus samverkar också med det fria kulturlivet och det
civila samhället, till exempel länets litterära
sällskap som förvaltar enskilda författares kulturarv.

Alla människors rätt till fri åsiktsbildning, att
uttrycka sig, ta del av och sprida information
utgör fundament i ett demokratiskt samhälle.
I Sverige är rättigheterna grundlagsskyddade. I
Kronoberg har en särskild plattform för yttrandefrihetsfrågor etablerats. Sedan 2015 har
Region Kronoberg via kultursamverkansmodellen uppdraget att stärka och främja litteraturen som konstform. I nulägesanalysen används samlingsbegreppet ord. Det omfattar litterära uttryck som prosa, sakprosa, lyrik, dramatik, seriekonst, satir, kritik, journalistik och
översättning, med en nära koppling till ordbaserad scenkonst där muntligt berättande, spoken word eller stand up comedy är några exempel.
Yttrandefrihet är en högaktuell demokratifråga inom både konst och kultur samt i samhället i stort, såväl nationellt som internationellt, med nära koppling till samhällsutvecklingen. Digitaliseringen har bidragit till en demokratisering av offentligheten, men också
skapat nya utmaningar rörande yttrandefrihetens gränser i det offentliga samtalet och i människors vardag. Hot, hat och trakasserier mot
personer som deltar i den offentliga debatten
ökar. Regeringen har beslutat om en handlingsplan till det fria ordets försvar och för att
förebygga hot och hat mot individer och
funktioner som är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Den konstnärliga friheten
och det offentliga samtalet begränsas av ökad
polarisering i samhället, där fenomen som
drev, ”cancel-kultur” och att fråntas sin plattform på sikt riskerar att leda till självcensur.

Växjö kommun är fristad sedan 2012 och uppdraget samordnas av Det fria ordets hus. Att
vara fristad innebär att verka för yttrandefrihet
och konstnärlig frihet genom att ta emot en
fristadskonstnär som är förhindrad att verka
konstnärligt i sitt hemland, till exempel på
grund av hot, censur eller förföljelse. Det nationella och internationella fristadssystemet
möjliggör för fristadskonstnärer inom olika
konstområden att utvecklas konstnärligt och
arbeta fritt. På nationell nivå är Kulturrådet
ansvarig myndighet för att driva fristadsfrågorna i Sverige. Det finns 24 svenska fristäder
som är medlemmar i det internationella
fristadsprogrammet ICORN, en oberoende

I Växjö och Kronoberg är det fria ordet ett
profilområde. Ett modigt litterärt arv med författare som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg
och Elin Wägner som på sin tid var tongivande i arbetet med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, präglar det samtida arbetet
med yttrandefrihetsfrågorna. Växjö kommun
och Region Kronoberg har sedan den första
regionala kulturplanen i samverkan utvecklat
och etablerat Det fria ordets hus som en unik
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organisation av städer, kommuner och regioner som erbjuder skydd åt författare och
konstnärer i riskzonen. Nätverket verkar för
yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska
värderingar och främjandet av internationell
solidaritet. I Sverige har ICORN även nära
samarbete med Svenska PEN och PEN International.

Att läsa böcker, och själv skriva, är vanliga
kulturaktiviteter. Digitala format, som e- eller
ljudböcker, är under utveckling vilket förändrar det litterära landskapet. Digitaliseringen
förändrar förutsättningarna för förlag och
den fysiska bokhandeln. Nya marknader, digitala affärsmodeller och format utvecklas i
snabb takt vilket påverkar utgivning, översättning och inläsning. Utvecklingen påverkar
också de yrkesverksamma vilket skapar behov av nätverk och erfarenhetsutbyte. Det
finns en större mångfald av plattformar för
publicering vilket skapar möjligheter för den
som inte blir utgiven på ett förlag. Samtidigt
blir ansvaret för marknadsföring, kvalitetssäkring och förmåga att nå ut till en publik
den enskildes. Digitaliseringen för också med
sig nya litterära uttryck, exempel att skriva för
ljud, eller att förlag efterfrågar kommersiellt
gångbara format på nya sätt. Den digitala tekniken skapar också nya möjligheter för fler
röster att bli hörda och delta i samtalet, med
snabbare nyhetsflöden och tillgänglighet till
litteratur på olika plattformar och format. Litteratur kan göras tillgänglig för personer med
olika funktionsnedsättningar och språk.

I vissa avseenden har ordområdet en stark och
välutvecklad infrastruktur. Det finns nationella mål för litteratur och läsfrämjande samt en
bibliotekslag som gör bibliotek till en lagstadgad verksamhet på regional och kommunal
nivå med uppdrag att främja litteraturens ställning. Det publika intresset är brett och det
finns en nära tillgång till mötesplatser i människors vardag, som bokcirklar och bibliotek. I
Kronoberg finns spetskompetens kring både
yttrandefrihet och det litterära arvet. Samtidigt
är området svagt vad gäller förutsättningar för
konstnärlig produktion och främjande strukturer. Det beror bland annat på att litteratur
som konstform är relativt oetablerad inom
kultursamverkansmodellen. Ett utvecklingsarbete för att stärka den regionala infrastrukturen pågår. Sedan 2017 finns en samordnande och utvecklande regional funktion, organiserad inom Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, vilket bidragit till nätverk och interregionala utvecklingsinsatser.

Författare, manusförfattare, dramatiker, poeter, skribenter, översättare, journalister, satiriker, komiker och digitala textproducenter är
olika exempel på kulturskapare som finns
inom ordområdet. Deras förutsättningar att
bo och verka i Kronoberg hänger nära ihop
med möjligheterna att försörja sig på sitt
konstnärskap. Den är vanligt att den egna litterära produktionen kombineras med andra
typer av uppdrag, till exempel inom offentlig
verksamhet som bibliotek och utbildning. Arbetstillfällen skapas också inom andra områden där till exempel scenkonst, film och spelutveckling är beställare av författares och dramatikers berättelser och texter. Det behövs
insatser inom både offentlig verksamhet och
uppdrag av kommersiell karaktär för att säkerställa skäliga arbetsvillkor och avtalsenlig
ersättning. Nätverk, kompetensutveckling,
litterära mötesplatser och samordningsinsatser är insatser som kan stärka

Infrastrukturen utgörs av många olika intressenter. De kan finnas inom näringslivet, som
förlag, bokhandlar, tidskrifter och antikvariat,
eller vara offentligt drivna, som bibliotek eller
kulturorganisationer. Det civila samhällets organisationer, med studieförbund, arrangörsföreningar, litterära sällskap eller intresseorganisationer för kulturskapare är viktiga och
kan ha en främjande roll genom att förmedla
författarbesök eller driva läs- och skrivfrämjande utvecklingsinsatser. Kronobergs
bokmässa och Läsfest är återkommande arenorför litteratur och läsfrämjande som samlar
såväl etablerade som oetablerade. Det finns
fortsatt behov av att utveckla möjligheterna
för konstformens olika uttryck att möta
publiken.
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litteraturskapares möjligheter att försörja sig
på sitt konstnärskap.

länet och bidrar till att utveckla området.
Svensk Form arbetar för att stimulera designutvecklingen utifrån ett brett designbegrepp.
Goda förutsättningar för nya formgivare att
utvecklas och pröva sina idéer är viktigt för
formgivningens framtid i Småland. Hemslöjden i Kronoberg arbetar med att stärka konsthantverkarnas villkor.

Region Kronoberg vill utveckla yttrandefrihet
och ord i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda intressenter.
Det regionala litteraturutvecklande uppdraget
organiseras om under perioden för att skapa
en hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att stärka litteraturskapares villkor.

Glaset är också ett av Kulturparken Smålands
profilområden. Den breda museiverksamheten inkluderar bland annat Smålands museum, Sveriges glasmuseum, som visar det
svenska glasets utveckling från äldsta tid till
nutidens svenska studioglas. De permanenta
utställningarna kompletteras med tillfälliga utställningar som ofta har fokus på enskilda
formgivare eller ett speciellt glasbruk. Utöver
museets unika glassamling finns ett stort
material med skisser och produktkataloger
samt en konsthistorisk samling.

Bild, form och design omfattar en rad olika
material och tekniker och har en nära koppling
till slöjd och konsthantverk. Bild, form och
design omfattas av särskilda nationella mål
och insatser och ligger nära det framväxande
politikområdet gestaltad livsmiljö som samlar
arkitektur, form, design, konst och kulturarv.25

I den regionala infrastrukturen för bild- och
samtidskonst finns ett flertal intressenter.
Ljungbergmuseet är Kronobergs läns museum
för bildkonst och visar kontinuerligt Sven och
Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs verk och
nordiska konstnärer. Samarbete sker även
med Det Nationalhistoriske Museum kring
porträttävlingen Porträtt nu! Museets samling
baseras på Sven Ljungberg och Ann Margret
Dahlquist Ljungbergs konstnärliga gärning.
Smålands konstarkiv, som ligger i anslutning
till Vandalorum, har en interregional utställningsverksamhet och samling som lyfter samtida konstnärskap inom bild och form i regionen. Smålands konstarkiv är också administrativt centrum för Smålands Konstnärsförbund. Italienska palatset utgör en konstområdesövergripande mötesplats med ett galleri för
samtida konst som även används som experimentyta för konstnärer. Verksamheten tillhandahåller arbetsplatser i form av ateljéer, studios och kollektivverkstäder. Kommunala och

Småland är starkt förknippat med glaskonst,
konsthantverk och design som traditionellt
har varit viktiga näringar i Kronoberg. Möbeloch Glasriket är nationellt och internationellt
kända för hantverkskunnande, materialkännedom och innovationsförmåga inom form och
design. Det gör regionen till en plats för konstnärlig förnyelse och utveckling som lockar
professionella kulturskapare. Form och design
berör kulturarv, kulturhistoria och samtida
konstnärlig utveckling men också besöksnäring, näringslivsutveckling och specialisering.
Även hållbarhetsfrågorna är i fokus och kan
beröra lokal produktion men också hur konsekvenser i form av förorenade industrimiljöer
ska hanteras.
I länet finns forskning och högre utbildning
inom området samt små- och storskaliga kommersiella aktörer inom glas- och träindustri
och möbeldesign. Flera kända möbeltillverkare och formgivare har sin utgångspunkt i
De nationella målen för arkitektur, form och design
beskrivs i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö
(2017/2018:110)
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privata utställningsplatser, konsthallar, museer
och gallerier finns i flera av länets kommuner.

även hos länets studieförbund. Tillgången till
konstpedagogik och eget skapande för barn
och unga är ojämnt fördelad i länet och det
finns behov av att utveckla likvärdigheten.

Kronobergs infrastruktur för bild, form och
design utvecklas i samverkan med en brokig
mylla av intressenter, i Kronoberg och Sydsverige, vilket möjliggör både bredd och nationell
och internationell spets. Flera starka aktörer
finns utanför länsgränsen och i Sydsverige. Sedan några år tillbaka har en regional samordnande funktion etablerats, Bild och Form
Kronoberg, med uppdrag att stärka infrastrukturen. Det sker bland annat genom interregional samverkan och olika utvecklingsinsatser
inom Regionsamverkan Sydsverige, som till
exempel utveckling av residensprogram.

Region Kronoberg vill utveckla bild, form och
design i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda intressenter.
Inom Regionsamverkan Sydsverige sker utvecklingsinsatser inom residensutveckling,
konstkritik och konst för barn och unga.
Slöjd och konsthantverk har en stark folklig
förankring med rötter i folkkonsten. Begreppens betydelse har förändrats och breddats
under de senaste hundra åren och speglar sociala och ekonomiska förändringar i samhället,
från självhushållning och binäring för små
jordbruk till skolslöjd, hantverk, handgjort
skapande och pyssel fram till dagens gör-detsjälv-rörelse, med utgångspunkt i återbruk och
hållbar utveckling. Ett vidgat begrepp som
omfattar alla nivåer av slöjd, hemslöjd, hantverk och konsthantverk, med kopplingar till
områden som form och design, ökar förståelsen för vad slöjd och handgjort skapande kan
ha för betydelse i en samtida kontext.

En stor del av länets kulturskapare är verksamma inom bild, form och design. Medianinkomsten är låg vilket gör att de flesta inte kan
försörja sig helt på sitt konstnärskap utan är så
kallade kombinatörer. Arbetstillfällen i form
av uppdrag, inköp och avtalsenlig ersättning är
viktigt för att stärka situationen för de professionella på området. Region Kronoberg ställer
krav på att regionala kulturorganisationer med
utställningsverksamhet tillämpar medverkansoch utställningsavtalet 26 och för organisationer med utställningsverksamhet finns ett
särskilt regionalt stöd för detta. Det finns behov av bättre möjligheter för konstnärlig produktion, till exempel vad gäller tillgång till ateljéer och kollektivverkstäder samt residensutveckling.

Hemslöjden i Kronoberg är en ideell förening
som har ett regionalt uppdrag att bevara, använda och förnya slöjd och konsthantverk ur
ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv.
Föreningen är arbetsgivare åt länets hemslöjdskonsulenter som arbetar för att främja
intresse, kunskap och utövande av slöjd och
konsthantverk samt möjliggöra konstnärlig
förnyelse och kvalitet. På nationell nivå finns
Nämnden för hemslöjdsfrågor, med uppdrag
att skapa förutsättningar och understödja utveckling av hemslöjd i hela landet. Sveriges
hemslöjdsföreningar har unika samlingar med
föremål som speglar den egna produktionen
och bygdernas traditionella slöjd. Dessa samlingar har digitaliserats under namnet Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum.

De intressenter som har regionala uppdrag arbetar aktivt med konstpedagogiska insatser för
att tillgängliggöra bild, form och design för länets invånare och besökare och det finns ett
konstpedagogiskt nätverk där också Linnéuniversitetet ingår. Ljungbergmuseet har ett särskilt uppdrag att bedriva konstpedagogisk
verksamhet för barn och unga under skoltid i
hela länet. Möjligheter till eget skapande finns
Ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar som tecknats mellan staten och

ett flertal organisationer som representerar kulturskapare
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varandra är vanligt förekommande. Att syssla
med handarbete eller hantverk är en aktivitet
som inte är socialt skiktad. Utövandet sker i
nästan lika stor utsträckning oavsett ålder, utbildning eller inkomst. Det är små skillnader i
aktivitetsgrad mellan människor som bor i
stad eller på landsbygden.27

Intresset för slöjd och konsthantverk är stort
och har blivit mer synligt i takt med digital utveckling och mer fokus på hållbarhet. Traditioner, hantverksskicklighet och materialkännedom uppmärksammas och värdesätts alltmer av konsumenter på en växande marknad i
skärningspunkten mellan slöjd, konsthantverk
och design. Arbetet med återbruk och naturliga material gör att slöjd och konsthantverk
ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling,
återbruk, lokal produktion och cirkulär ekonomi med nära koppling till Agenda 2030.

För att främja intresset för slöjd och konsthantverk erbjuder länets hemslöjdskonsulenter rådgivning, utbildningar, kurser samt arrangerar utställningar. Även länets studieförbund erbjuder studiecirklar och kurser. Hemslöjdskonsulenternas arbete präglas av samverkan med en bredd av aktörer som har skilda
förutsättningar och samverkan sker även inom
geografin för Regionsamverkan Sydsverige.
Hemslöjdskonsulenterna skapar förutsättningar för barn och unga att ta del av, och själv
utöva, slöjd och konsthantverk, under skoltid
och den fria tiden.

Gemensamt för kulturföretag inom slöjd,
konsthantverk och småskalig design är att de i
hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. I Kronoberg är det få slöjdare
och konsthantverkare som kan försörja sig på
sin konstnärliga produktion. Många arbetar
också med kurser och utbildningar, ibland
som huvudsaklig inkomstkälla. Hemslöjden i
Kronoberg erbjuder kurser med nationellt erkända kursledare och stöd i form av handledning och rådgivning till enskilda slöjdare,
konsthantverkare och företag med småskalig
hantverksmässig tillverkning, vilket främjar
konstnärliga förnyelse och kvalitet. Att skapa
möten mellan olika former av samtida och
traditionella tekniker inom slöjd, konsthantverk och digitalisering är andra strategier för
att främja konstnärlig förnyelse. Det finns behov av insatser riktade mot professionella kulturskapare inom slöjd, konsthantverk, bild,
form och design, och hemslöjdskonsulenterna
samverkar med Bild och Form Kronoberg
kring det.

Region Kronoberg vill utveckla slöjd och
konsthantverk i enlighet med kulturplanens
tre områden, tillsammans med berörda intressenter. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att stärka
slöjd och hälsa.
Området film och rörlig bild omfattar all
audiovisuell media som utgår från, och centrerar kring, berättelsen. Förutom film inom olika
genrer inkluderas även spel och digital kultur
som exempelvis VR och transmedia, där
samma berättelse kan uttryckas i olika konstformer. Film och rörlig bild är ett område som
belyser behovet av samverkan mellan olika politikområden. Den regionala kulturpolitikens
ansvar rör främst det som brukar definieras
som filmkulturell verksamhet, det vill säga
filmpedagogik, visning och spridning samt talangutveckling och i Kronoberg är Filmregion
Sydost resurscentrum för detta. Filmpolitiken
omfattar även näringspolitiska aspekter i form
av professionell filmproduktion och besöksnäring där produktionsincitament och export

Slöjd har både lokala och globala dimensioner,
finns i alla kulturer runt om i världen och kan
hjälpa oss att förstå andra människor, en viktig
funktion i ett mångkulturellt samhälle. Slöjdens sociala funktion är stark och för människor samman. Stickkaféer och täljargillen, informella samlingar där deltagarna lär av
Kulturvanor i Sverige 2019. Kulturfakta 2020:4. Myndigheten för kulturanalys, 2020.
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är viktiga frågor för Sveriges konkurrenskraft.
I praktiken hänger de olika delarna nära samman och avgränsningarna är inte alltid tydliga.28 På nationell nivå finns Svenska Filminstitutet med uppdrag från regeringen att genomföra den nationella filmpolitiken 29 och
verka för att stödja produktion, distribution
och visning av värdefull svensk film, att bevara
och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt
att representera den svenska filmen internationellt.

arrangerar en gemensam filmfestival. Det ideella engagemanget är ofta en förutsättning för
att kunna visa film på bio i hela länet. Generationsväxling är en av de stora utmaningarna
för länets biografer. Systematiskt arbete med
publikutveckling är av vikt för att säkerställa
ett relevant utbud och nå nya målgrupper. Ett
sätt att arbeta med publikutveckling är samarbeten med det civila samhället kring exempelvis filmsamtal eller föreläsningar knutna till
filmvisningar. Digitaliseringen har ökat möjligheterna för lokala biografer att anpassa och
utöka utbudet efter publiken. Många biografer
behöver uppgradera till nästa generations teknik. En teknikinventering pågår och det finns
anledning att arbeta mer strategiskt kring utvecklingen i samverkan med den nationella nivån. Erfarenhetsutbyten mellan biografer är
värdefulla för att möta dessa utmaningar.

Film och rörlig bild engagerar många olika
kompetenser och kan involvera konstnärliga
yrkesgrupper som regissörer, skådespelare och
författare men även helt andra områden som
logistiker, elektriker och frisörer. Yrkesverksamma inom film i Kronoberg är framförallt
sysselsatta inom kommersiell och grafisk produktion, tv samt pedagogisk verksamhet för
barn och unga. I Kronoberg finns produktionsbolag inom olika genrer som spelfilm, dokumentärfilm, tv-produktion, spel, animation
och livesändningar. Det finns även bolag som
sysslar med kringverksamhet och service för
film och tv-produktioner så som scenografibygge, teknik och design. Förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster påverkar filmskapares möjligheter till försörjning. För att skapa bättre förutsättningar behövs olika plattformar för att tillgängliggöra
film. Finansieringssystemet för film är beroende av plattformarna och lönsamheten är
ofta låg för de svenska produktionsbolagen.
Flera av de produktioner som Filmregion Sydost stöttar har visats på filmfestivaler, både i
Sverige och internationellt. Andra viktiga
plattformar är SVT:s kortfilmsformat, streamingtjänster och biografer.

Regionerna i Regionsamverkan Sydsverige
samverkar för att utveckla film och rörlig bild.
Utveckling sker dels inom det filmkulturella
uppdraget, som är kulturpolitikens ansvar, och
dels kring ökad filmproduktion i Sydsverige,
där kulturpolitik och regional utvecklingspolitik samverkar. Kronoberg är med i Southern
Sweden Film Commission med syfte att skapa
strukturer för ökad produktion av film och
rörlig bild i Sydsverige. Southern Sweden Film
Commission marknadsför Sydsverige som
produktionsplats och ansvarar för strukturer
för att hitta och visa passande platser för filminspelning i regionen. Ökad filmproduktion
bidrar till internationalisering, tillväxt och arbetstillfällen. För att möjliggöra ökad filmproduktion i Sydsverige behöver Sverige ha en
större konkurrenskraft på den globala marknaden, vilket kräver nationella produktionsincitament.

I Kronoberg finns många ideellt drivna visningsarenor för film som biografer, bygdegårdsföreningar och filmklubbar. I nordöstra
Kronoberg finns föreningen Film i Glasriket
som är ett nätverk av biografer som även

Att se på film är en vanlig kulturaktivitet och
många uttrycker sig också genom rörlig bild i
vardagen. Filmregion Sydost stöttar unga filmare och talangutveckling genom stöd till
produktioner, teknikutlåning, kompetens-

Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen. Rapport 2020:2. Myndigheten för kulturanalys, 2020.

29

De nationella målen för film beskrivs i propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
(2015/2016:132)
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utveckling och aktivt arbete för att främja jämställdhet inom filmbranschen.

Region Kronoberg vill utveckla film och rörlig
bild i enlighet med kulturplanens tre områden,
tillsammans med berörda intressenter. Inom
Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att stärka det filmkulturella uppdraget och öka filmproduktionen i
Sydsverige.

Film och rörlig bild når många invånare i vardagen. Teknikutvecklingen har ökat tillgängligheten och förutsättningarna för eget skapande. Behovet av filmpedagogik och filmkunnighet ökar i takt med att rörlig bild blir en allt
större del av människors vardag, särskilt för
barn och unga. Filmkunnighet är en del av
Unescos definition av medie- och informationskunnighet (MIK) som ska bidra till att
möta den digitala utvecklingen och bygga ett
demokratiskt samhälle med deltagande medborgare. MIK handlar om de kunskaper och
förmågor som krävs för att finna, analysera,
kritiskt värdera och skapa information i olika
medier och sammanhang, vilket också är en
viktig del av arbetet med yttrandefrihet i ett
förändrat medielandskap. Filmkunnighet
handlar om att ge verktyg till att förstå film
och rörlig bild, att se, samtala om och skapa
film och ger verktyg för kritiskt tänkande och
förståelse för rörlig bild. Förutsättningarna för
barn och unga att ta del av filmkunnighet och
filmpedagogik är ojämlika och det behövs insatser för att säkerställa likvärdigheten för att
ge barn och unga verktyg att förstå sin samtid
och själva uttrycka sig.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet30 ska enligt bibliotekslagen verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Biblioteken har också, tillsammans med många andra aktörer, en viktig roll
för att nå nationella mål för litteratur- och läsfrämjande.31
Bibliotekslagen slår fast att det ska finnas
folkbibliotek i alla kommuner. De ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att
främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet. I Kronoberg är det Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg som har
detta uppdrag. Verksamheten regleras av den
regionala biblioteksplanen som regionfullmäktige beslutar om och som delas med Region Blekinge. Den är nära kopplad till de regionala kulturplanerna i Blekinge och Kronoberg. Enligt bibliotekslagen ska biblioteksplaner också finnas på kommunal nivå. I Kronoberg finns folkbibliotek i alla kommuner och
de utgör viktiga mötesplatser för demokrati,
bildning och kultur. Organiseringen av skolbiblioteken, som lyder under skollagen, ser
olika ut i kommunerna. En del har integrerade folk- och skolbibliotek, andra har en gemensam skolbibliotekssamordning eller enskilda skolbibliotek med olika grad av bemanning. I Kronoberg finns också sjukhusbibliotek, universitets- och forskningsbibliotek och
folkhögskolebibliotek. På nationell nivå finns

Filmregion Sydost stödjer det filmpedagogiska
arbetet, bland annat genom samverkan med
skolan. Det kan ske genom att förmedla professionella kulturskapare och kvalitetssäkra arbetet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt
eller genom särskilda satsningar som Filmriket
som fokuserar på filmkunnighet och filmskapande med utbildningsmaterial riktat till pedagoger. Inom Region Kronoberg finns också
AV-Media, ett regionalt resurscentrum för IT
i skolan. På nationell nivå har Statens medieråd i uppdrag att stärka medie- och informationskunnighet hos alla i Sverige.

Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av
folkbibliotek, skolbibliotek, regional

biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler
och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
31 De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande
beskrivs i propositionen Läsa för livet (2013/14:03).
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Kungliga biblioteket med nationell överblick
över den svenska bibliotekssektorn. Kungliga
biblioteket har tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi som lämnades till regeringen 2019.32

barnhälsovård, bibliotek, förskola och logopedi. I flera kommuner finns även samarbeten med familjecentral, öppen förskola, socialtjänst eller organisationer inom det civila
samhället.
Läsfrämjande insatser för vuxna har också
betydelse, både för den enskilde och för att
möjliggöra läsande förebilder för barn och
unga. Även här har biblioteken en viktig roll,
tillsammans med folkbildningen och det civila samhällets organisationer. I Kronoberg
anordnas årligen Läsfest i samverkan mellan
länets bibliotek och studieförbund, Det fria
ordets hus och Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg.

Biblioteken ska enligt lag ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,
bland annat genom att erbjuda litteratur på de
nationella minoritetsspråken, andra språk än
de nationella minoritetsspråken och svenska
samt lättläst svenska. Kungliga Biblioteket
har i uppdrag att samverka med de nationella
minoriteternas bibliotek och stärka deras roll
som resursbibliotek för landets fem nationella
minoriteter. Resursbiblioteken ska vara ett
stöd för landets kommuner och främja
böcker och andra medier på de nationella minoritetsspråken med betoning på litteratur för
barn och unga.

Biblioteken arbetar med ett omfattande
lagstadgat uppdrag. Flera samhällsutmaningar
påverkar förutsättningarna att genomföra
detta. När det offentliga samhället drar sig tillbaka på många platser får biblioteken, som
ofta är den enda offentliga lokal som finns
kvar i mindre samhällen, nya arbetsuppgifter
och en bredare samhällsfunktion. Utöver att
vara en mötesplats och demokratisk struktur
för kunskap och bildning blir biblioteken
också kulturhus, samlingslokal, medborgarkontor, informationscentral och kanske turistbyrå. Parallellt med det breddade ansvaret
så påverkar bibliotekens ansträngda resurser
möjligheterna att utföra grunduppdraget. Det
kan röra grundläggande frågor som öppethållande och att möta nya krav på flexibla sätt,
genom utveckling av biblioteksrummet eller
meröppet för att tillgängliggöra biblioteket
för invånare även på tider då personal inte är
på plats. Det allt bredare samhällsuppdraget
begränsar bibliotekens möjligheter att bedriva
läsfrämjande arbete, arbeta med de nationella
minoriteterna eller främja digital delaktighet
och digitalisering.36

Läsförmåga hänger nära ihop med välmående
och delaktighet i samhällslivet.33 Mellan 2007
och 2018 har andelen unga som läser böcker
halverats. 34 Samtidigt har de omfattande insatser som genomförts de senaste åren haft
positiv effekt. Mot bakgrund av läsdelegationens förslag på insatser35 fortsätter arbetet
med att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och
känna ökad läslust. Ansvaret delas mellan
många. Föräldrar, förskola, skola och fritidshem har viktiga läsfrämjande roller. Även
biblioteken ska främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning. I Kronoberg och Blekinge finns Språkstegen som är
ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling och som stärker föräldrars roll som
läsfrämjare. I Språkstegen samverkar olika
professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå:
Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket 2019
33 Främja läsning – Handlingsprogram för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
34 Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2021

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
(SOU 2018:57)
36 Hansson, Joacim: Folkbibliotek i glesbygd – Kunskapsläge och praktiska erfarenheter, Kulturrådet 2019
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Bibliotek och folkbildning spelar en central
roll i samhällets digitala transformationsprocess. Enligt bibliotekslagen ska bibliotek
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Det ställer pedagogiska krav på bibliotekspersonalen och biblioteken står inför utmaningar vad gäller både kompetensutveckling av befintlig personal och nyrekrytering. I
Kronoberg har Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg arbetat med utvecklingsinsatser
för folkbiblioteken inom ramarna de nationella bibliotekssatsningarna Digitalt först och
Stärkta bibliotek.

alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utanför det traditionella utbildningssystemet, och
utgör en arena för fria och frivilliga bildningsprocesser. Inom folkbildningen utvecklas
människor tillsammans i takt med de nya kunskaper, perspektiv och erfarenheter som de
själva söker, vilket gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i
samhällsutvecklingen.37
I Kronoberg är alla tio studieförbund verksamma i olika utsträckning. De har olika profiler och särart och bedriver en bred verksamhet inom många områden med lokal närvaro i
hela länet. De bidrar till att bredda intresset för
och öka delaktigheten i kulturlivet genom att
ge invånarna tillgång till mötesplatser och arenor för eget utövande i form av scener, repetitionslokaler, ungdomshus, verkstäder och utställningslokaler. De är producenter och arrangörer av kultur i form av program inför
publik och studiecirklar med möjlighet till eget
skapande inom de flesta konstområden. Det
flexibla och deltagarorienterade arbetssättet
gör att studieförbunden snabbt kan fånga upp
och möjliggöra nya initiativ, kulturformer och
konstnärliga uttryck, vilket gör dem till en viktig resurs i arbetet med barns och ungas egna
kulturformer. I Kronoberg finns tre folkhögskolor: S:t Sigfrids folkhögskola, Markaryds
folkhögskola och Grimslövs folkhögskola,
den sistnämnda med Region Kronoberg som
huvudman. Folkhögskolorna är förberedande
för högre konstnärlig utbildning och erbjuder
bland annat kurser och utbildningar inom
konsthantverk och formgivning samt scenkonst och musik.

Region Kronoberg vill utveckla bibliotek och
läsfrämjande enlighet med kulturplanens tre
områden, tillsammans med berörda intressenter. Mål och prioriteringar formuleras även i
den regionala biblioteksplanen som revideras
under 2021. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att
stärka samverkan inom biblioteksområdet.

Möjlighet till kunskap och bildning på olika nivåer är en viktig del i den konstnärliga och kulturella infrastrukturen. Det handlar om ett helt
system som hänger samman; att få möta
konstnärliga uttryck i tidig ålder, den kommunala kulturskolan, estetiska program på gymnasienivå, studieförbundens fria och frivilliga
folkbildningsverksamhet, möjligheter till talangutveckling inom olika konstområden samt
folkhögskolor och högre konstnärlig utbildning. De olika delarna i utbildningssystemet
utgör också en viktig arbetsmarknad för professionella kulturskapare.

Folkbildningen spänner över många olika områden och konst och kultur är bara en del. Insatser görs inom flera regionala utvecklingsområden, som arbetsmarknad, integration, företagsfrämjande, folkhälsa och miljö, vilket bidrar till måluppfyllelse i Gröna Kronoberg
2025 och flera andra regionala strategier. Folkbildningens aktörer är viktiga parter i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och bidrar med insatser för att utjämna utbildningsklyftor
och
höja
bildningsoch

Folkbildningen, med studieförbund och folkhögskolor, bidrar till att stärka och utveckla
demokratin. Den gör kunskap tillgänglig för
Nationella mål för folkbildningen formuleras i propositionen Allas kunskap – allas bildning (2013/14:172)
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utbildningsnivån i samhället. Den regionala
kompetensförsörjningsstrategin vägleder samverkan inom arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildning. 38

exempel i samband med dansföreställningar.
Region Kronoberg, flera av länets kommuner
och även vissa kulturorganisationer delar återkommande ut stipendier med särskild inriktning på unga konstnärskap.

Region Kronoberg verkar för att bredda dialog och samverkan och stärka folkbildningens
och det civila samhällets möjligheter att verka
som regional utvecklingsresurs. Studieförbunden är en central samverkanspart i Region
Kronobergs sektorsövergripande utvecklingsarbete kring det civila samhället eftersom de
utgör regionala resurser för civilsamhället på
lokal nivå. De bidrar med stöd, lokaler och pedagogiska resurser men kan också ha en regional röstbärande funktion med utgångspunkt
i sina nätverk och medlemsorganisationer i länet. Kronobergs läns bildningsförbund är
folkbildningens samverkansorganisation och
samlar länets studieförbund, folkhögskolor
samt den regionala biblioteksverksamheten.

Kulturskolan är en frivillig kommunal verksamhet, med central betydelse för barns och
ungas möjligheter att lära, själv utöva och uppleva konstnärliga uttryck under sin fria tid.
Den kommunala kulturskolan utgör ofta förklaringsmodell till ”det svenska musikundret”.
Mot bakgrund av kulturskoleutredningen 39
har kulturskolans strukturer stärkts. Ett nationellt kunskapscentrum har inrättats för att
möta det brytningsskede som landets kulturskolor står inför men utmaningar kring behov
av breddat utbud och ökad inkludering av
barn och unga samt kompetensförsörjning. I
Kronoberg finns kulturskolor i alla länets
kommuner och det finns behov av samverkan
för att möta utmaningarna på kommunal nivå.
Organisation och ämnen som erbjuds i länets
kulturskolor varierar. Musik är väl etablerat
men även dans, teater samt bild och form erbjuds hos de flesta. Film finns hos ett fåtal. I
Ljungby synliggörs profilen inom muntligt berättande även på kulturskolan.

Många gör insatser för att identifiera, lyfta och
utveckla talanger och främja unga konstnärskap, bland annat inom folkbildningen och
regionala kulturorganisationer. Det kan handla
om att skapa arenor för att utöva och utforska
sitt konstnärskap, coachning, ekonomiska resurser eller nätverk där unga talanger får möjlighet att utbyta erfarenheter. Det kan också
handla om teknikutlåning, där till exempel
Filmregion Sydost är en resurs på filmområdet. Andra exempel är studieförbundens
samverkan kring ”världens största musikfestival” eller musiktävlingen Imagine Sweden,
som i länet samordnas av Musik i Syd. Där får
unga musiker mellan 13–21 år framträda med
professionellt stöd, knyta kontakter med musikbranschen och möjlighet till internationella
utbyten. Musik i Syd driver också ett residensprogram för ensembler som syftar till internationell etablering av unga sydsvenska musiker.
Regionteatern Blekinge Kronoberg samordnar Skapa dans, en koreografitävling för unga
dansare mellan 14–22 år och skapar utbyten
mellan professionella dansare och elever på länets kulturskolor och estetiska program, till

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram där eleverna efter examen ska ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen fokuserar främst på det estetiska
hantverket men även juridiska frågor om till
exempel yttrandefrihet och upphovsrätt samt
företagsekonomi och entreprenörskap ingår. I
Kronoberg finns flera estetiska program inom
alla fem inriktningar (bild och formgivning,
dans, estetik och media, musik samt teater).
Flertalet finns i Växjö, där det också erbjuds
möjlighet till specialisering inom mode och
design, spelgrafik samt grafisk design. I Tingsryd finns AMB, Academy of Music and

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016–
2025, Region Kronoberg

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU
2016:69)
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Business, en spetsutbildning i musik på gymnasienivå med riksintag. Inom ett av teknikprogrammen i Växjö finns även spelutveckling.

Den regionala kulturplanens vision och mål
omfattar även idrottsområdet. Precis som
inom konst och kultur är idrotten större än
politiken. Idrottspolitik handlar om nationella,
regionala och kommunala beslutsorgans ansvar att säkerställa människors tillgång till idrott och omfattar många områden; civilsamhälle och demokrati, folkhälsa, regional utveckling och attraktivitet. Många av de utmaningar som beskrivits i nulägesanalysen, framförallt i avsnittet ”Kulturen och samhällsutmaningarna” är applicerbara även på idrottsområdet, bland annat kring det civila samhällets
förutsättningar och coronapandemins omfattande konsekvenser.

I regionen finns Linnéuniversitetet, med campus i både Växjö och Kalmar. Vid Linnéuniversitetet finns högre konstnärlig utbildning,
forskningsmiljöer och samverkansmöjligheter
inom flera av de områden som den regionala
kulturplanen berör. Region Kronoberg samverkar med Linnéuniversitetet med utgångspunkt i en bred formaliserad överenskommelse. Intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag samarbetar med Linnéuniversitetet, men även andra högskolor och universitet, kring utbildning, forskning och utvecklingsinsatser. ”Det kulturella universitetet” syftar till utvecklingsinsatser som ska erbjuda kultur till studenter och medarbetare, stödja projekt där konst och vetenskap möts och samverka med kulturorganisationer i omvärlden.
Linnéuniversitetet stärker den regionala profilen inom flera av kulturplanens områden, till
exempel design, muntligt berättande, musik,
kulturarv och konst- och kulturpedagogik.
Även profilen kring yttrandefrihet och ord utvecklas genom universitetets samarbete med
Sveriges Författarförbund kring en professur i
gestaltande sakprosa.40 Sakprosa spelar en stor
roll i det offentliga samtalet, inte minst i en tid
av alternativa fakta och avsiktlig desinformation, men till skillnad från i andra nordiska länder saknas forskning med denna inriktning i
Sverige.

Idrott innebär fysisk aktivitet med överenskomna regler och möjlighet till tävling. Idrottande i Sverige sker både inom och utanför
idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen organiseras i
självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse
förenad i Riksidrottsförbundet. Även supporterföreningar är en viktig del av infrastrukturen. Utöver idrottande inom idrottsrörelsen
sker invånarnas fysiska aktivitet i hög utsträckning även hos privata aktörer som till exempel
gym eller genom spontana oorganiserade motionsaktiviteter och friluftsliv.

Idrottsrörelsen har en stark lokal förankring i
hela Kronoberg. Totalt finns nästan 440 föreningar i länet som är anslutna till riksidrottsförbundet. Föreningarna består av både elitoch breddverksamhet och riktar sig till barn,
unga och vuxna. Varje människas möjlighet till
rörelse inom en mångfald av idrotter samsas
med internationella idrottsliga framgångar,
oavsett om det handlar om den individuella
strävan att bli bättre eller om den enskildes
välmående. Den lokala föreningen har ofta
stor betydelse för den lokala utvecklingen på
platsen, exempelvis kan det handla om arbetsmarknadsinsatser eller evenemang som bidrar
till samhällsnytta.

Region Kronoberg vill utveckla folkbildning
och konstnärlig utbildning i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda intressenter.

Bland annat reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap eller reseskildringar.
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33

Page 84 of 153

eller Smålands Ishockeyförbund. SDF är ett
stöd för lokalföreningarna och erbjuder föreningsutveckling inom sin specifika idrott. Det
finns 44 specialdistriktsförbund i Kronoberg.

Barns och ungas idrottande har betydelse för
fysisk och psykisk hälsa. Idrottsrörelsens arbete utgår från barnkonventionen. Barn och
ungdomar slutar idrotta i allt tidigare ålder och
medlemskapet minskar i föreningarna redan
från elvaårsåldern. Det finns behov av bättre
möjligheter för barn och unga att idrotta
längre samt att vara aktiv inom flera idrotter
samtidigt.

Stöd till idrottsrörelsen finns på statlig, regional och kommunal nivå. De regionala och
kommunala förutsättningarna för idrottspolitiken varierar vilket påverkar idrottsrörelsens
möjligheter i landet.

Idrottsrörelsen utgår från ett ideellt engagemang och det är de enskilda individerna som
aktivt väljer att delta i föreningar. Idrottsrörelsen arbetar uppsökande och aktivt inkluderande för att påverka människor att vilja och
kunna vara delaktiga, bland annat för att nå
fler personer med funktionsvariationer, nyanlända och äldre. Att stärka ledarskapet inom
idrottsrörelsen är prioriterat, bland annat genom satsningar på unga ledare. Som en konsekvens av coronapandemins begränsningar av
idrotten finns risk att föreningarna tappar
medlemmar. Andra viktiga frågor för idrottsrörelsen rör frågor kring rent spel, som inkluderar såväl antidoping och arbete mot matchfixning som värdegrundsarbete för att säkerställa idrottande fritt från diskriminering,
kränkningar och våld.

Den nationella nivåns stöd till idrottsrörelsen
fördelas av RF-SISU utifrån förordning
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. Målen för den nationella idrottspolitiken är att ge möjligheter för flickor och pojkar,
kvinnor och män att motionera och idrotta för
att främja en god folkhälsa, att stödja en fri
och självständig idrottsrörelse samt att ge
flickor och pojkar, kvinnor och män positiva
upplevelser av idrott som underhållning. Idrottspolitiken regleras också av nationella mål
och lagstiftning inom andra områden, till exempel inom det civila samhället, jämställdhet,
tillgänglighet och barns rättigheter.
Region Kronobergs kulturnämnd är ansvarig
för regionala driftsanslag till idrottsrörelsen
för att säkerställa idrottsrörelsens regionala infrastruktur. Vissa insatser genomförs i samverkan med Region Kronobergs folkhälsoberedning. Idrottsrörelsen bidrar till flera regionala målsättningar såsom jämlik hälsa, social
sammanhållning och attraktivitet för invånare
och besökare samt regional tillväxt och utveckling.

RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala
organisationer. Riksidrottsförbundet (RF) är
idrottsrörelsens samlande organisation med
uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda
rörelsen i gemensamma frågor. SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska utbilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna har
olika roller men kompletterar och stödjer
varandra i arbetet med idrottens utveckling.
Organisationerna har också gemensamt kansli.

Det är på kommunal nivå som invånare och
besökare möter idrotten – i en stad, på en
mindre ort eller på landsbygden – som utövare, ledare eller supporter. Det idrottspolitiska ansvaret på kommunal nivå omfattar
bland annat stöd till lokala föreningar, lokaler
och anläggningar.

RF-SISU Småland får regionala driftsanslag
från kulturnämnden som bland annat används
för att stötta specialdistriktsförbundens (SDF)
verksamhet. SDF samlar lokalföreningarna
inom en specifik idrott, exempelvis Gymnastikförbundet Sydost, Smålands Cykelförbund

Region Kronoberg vill utveckla idrotten i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda intressenter.
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Region Kronoberg ansvarar för att utveckla Kronobergs län. Regionalt utvecklingsarbete är komplext och
bygger på delaktighet från många intressenter inom
olika områden. För att säkerställa att det regionala
utvecklingsarbetet bedrivs på ett hållbart sätt har Region Kronoberg utvecklat en arbetsmetod, en ”grön
tråd”. Gröna tråden används för att genomföra målsättningarna inom både den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och Kulturplan Kronoberg 2022–2024. 41 Kulturplanen har hållbarhetsoch barnrättssäkrats i enlighet med Gröna tråden.

intressenter. Invånare och besökare är de som
tar del av och utövar konst och kultur i Kronoberg och via skattsedeln är de även finansiärer av den regionala kulturella infrastrukturen.
Dialog med kulturplanens intressenter sker på
flera sätt under ett år och är viktigt för både
revidering och genomförande. Strukturerna
för dialog är olika beroende på intressenternas
uppdrag och organisation samt förutsättningarna inom respektive konstområde. Kulturplanen ingår i de återkommande utmaningsdrivna arenor som är kopplade till Gröna Kronoberg 2025: regiondagarna samt vår- och
höstforum. Där kan intressenter delta och påverka utvecklingen oavsett vilket område de
representerar.

Arbetsmetoden Gröna tråden går att tillämpa
på olika områden även om förutsättningarna
skiljer sig åt. På kulturområdet behöver metoden kompletteras med principen om armlängds avstånd och det nationella kulturpolitiska självständighetsmålet. Gröna tråden har
delvis sitt ursprung i den breda process som
genomfördes inför Kronobergs inträde i kultursamverkansmodellen 2012. Den första kulturplanen baserades på en regional kartläggning av kulturområdet där många intressenter
bidrog, ett arbete som fortfarande utgör en
viktig kunskapsbas. Revidering av kulturplanen följer den politiska mandatperioden. När
en ny kulturplan tas fram uppdateras nulägesanalysen vilket ligger till grund för nya kulturpolitiska målsättningar och prioriteringar.

Dialog med länets åtta kommuner sker löpande under året på politisk nivå och förvaltningsnivå. Kommunalt forum är en mötesarena för politisk dialog mellan Region Kronoberg och länets kommuner och där möts
även kommunala och regionala förtroendevalda med kulturansvar. Politiska överläggningar sker även löpande med de kommuner
som samfinansierar och delar huvudmannaskap för regional kulturverksamhet. På tjänstemannanivå möts kommunala och regionala
tjänstepersoner med kulturansvar i kulturchefsnätverket, ett av de kommunala chefsnätverk som Region Kronoberg samordnar.
Även kulturorganisationer med regionala uppdrag bjuds återkommande in till kulturchefsnätverket för gemensam dialog och samverkan.

Kulturplanens huvudsakliga intressenter är det
professionella kulturlivet, det civila samhället,
länets åtta kommuner och regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige. Även aktörer på
nationell och internationell nivå, som nationella myndigheter och organisationer i kultursamverkansmodellens samverkansråd, ingår i
kulturplanens intressentanalys. Andra politikområden på kommunal, regional och nationell
nivå, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt universitet och högskolor utgör också

Dialog med de intressenter inom det professionella kulturlivet och det civila samhället som
har regionala uppdrag sker kontinuerligt. Kulturskaparnas perspektiv fångas upp via regionala strukturer som konstnärsorganisationer,
centrumbildningar eller resurscentrum samt
via kulturorganisationer med regionala uppdrag inom respektive konstområde. Även dialogen med det civila samhällets organisationer

Mer information om Gröna tråden samt mallar och
tips för hur den kan användas finns på webbplatsen

för Gröna Kronoberg 2025: www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod
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sker i huvudsak via regionala strukturer, till exempel studieförbund eller paraplyorganisationer som Ideell kulturallians, men också genom lokala samråd i samverkan med länets
kommuner. Region Kronobergs dialog med
nationella minoriteter är under uppbyggnad i
samverkan med Länsstyrelsen i Kronoberg.

budget. 2021 fördelade kulturnämnden 65
miljoner kronor till regional kulturverksamhet,
ungefär 1%. Utöver den regionala driftsramen
har kulturnämnden mandat att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet
med förordningen för kultursamverkansmodellen. 2021 omfattade detta statsbidrag ungefär 35 miljoner kronor. Dialog förs kontinuerligt med Kulturrådet vad gäller samspelet mellan regional och nationell finansiering.

För att möjliggöra delaktighet och inflytande i
processen kring kulturplanen arvoderas representanter som företräder organisationer inom
det fria kulturlivet och det civila samhället för
medverkan i dialoger som Region Kronoberg
bjuder in till. För att skapa transparens och
möjliggöra delaktighet och inflytande även för
intressenter som inte ingår i de formella dialogstrukturerna används Region Kronobergs
kulturblogg. 42 Där kan kulturplanens intressenter ta del av det löpande arbetet och få information om kommande dialoger.

En annan strategi som Region Kronoberg använder för att genomföra kulturplanen är att
initiera och driva förändringsarbete inom prioriterade utvecklingsområden. För detta ändamål förfogar kulturnämnden bland annat över
strategiska utvecklingsmedel. De används i
huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande utvecklingsinsatser som ligger
i linje med kulturplanen. Insatserna drivs ofta
genom interregional samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige. Det kan handla om interna och externa uppdrag och utvecklingsprojekt, men också om stipendier och stödsystem riktade till professionella kulturskapare,
subventionssystem eller specifika utlysningar.

Många intressenter bidrar till att genomföra
målen i kulturplanen, inom ordinarie verksamhet eller genom strategiskt utvecklingsarbete.
Övergripande mål och villkor formuleras för
både regionala uppdrag och utvecklingsinsatser. Arbetet utformas, genomförs och följs
upp i enlighet med principen om armlängds
avstånd och Gröna tråden.

Även insatser som inte finansieras av Region
Kronobergs kulturnämnd kan bidra till genomförandet av kulturplanen. Region Kronoberg förfogar bland annat över medel till regionalt tillväxtarbete, forsknings- och utvecklingsinsatser samt EU-finansiering. Region
Kronoberg kan också stödja intressenter med
information och kunskapshöjande insatser
kring finansieringsmöjligheter på olika nivåer.

Region Kronoberg förfogar över olika resurser för att genomföra kulturplanen. De kan
vara ekonomiska, personella eller organisatoriska. En av Region Kronobergs viktigaste
strategier för att nå målen i kulturplanen är att
garantera en stabil regional infrastruktur för
konst, kultur och idrott. Därför investerar kulturnämnden regionala driftsanslag och statsbidrag i de konst- och kulturområden som kulturplanen och förordningen för kultursamverkansmodellen omfattar.43 Region Kronobergs
fullmäktige beslutar årligen om de ekonomiska
resurserna, i form av driftsramar för de olika
politiska nämnderna, som respektive nämnd
sedan fördelar. Kultur är ett relativt litet utgiftsområde i Region Kronobergs totala

För att säkerställa att utvecklingen går i önskad
riktning följs målen upp årligen. Uppföljning
sker både kvalitativt och kvantitativt på olika
nivåer och utifrån olika villkor:
•

Region Kronobergs kulturblogg http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Kulturnämndens årliga uppföljning av
kulturplanens mål. I detta ingår extern
verksamhetsredovisning från intressenter
med regionala kulturpolitiska uppdrag,

Slutversionen av kulturplanen kommer att innehålla
grafik som beskriver kulturnämndens fördelning av
regionala driftsanslag och statsbidrag.
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•

•
•

verksamhetssamtal samt återrapporteringen till nationell nivå i enlighet med
Kulturrådets villkorsbeslut och riktlinjer.
Uppföljning av kulturnämndens årliga interna verksamhetsplan där kulturplanen
bryts ner i ett flertal handlingsplaner. Uppföljningen består av delårs, - och årsredovisning och redovisar även uppdrag och
mätetal som formuleras i regionfullmäktiges budget.
Uppföljning av utvecklingsinsatser.
Kulturplanen ingår också i lärandecykeln
för Gröna Kronoberg 2025 med årlig återrapportering till näringsdepartementet och
insatsrapport samt de dialogforum som ingår i uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin.

• fördelning av både regionala medel och
statsbidrag inom kultursamverkansmodellen för att säkerställa regional infrastruktur för konst, kultur och idrott,
• dialog och samverkan med Kulturrådet och
de myndigheter och organisationer som ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd.
Kronobergs län ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012 och det är Region Kronobergs kulturnämnd som har det regionala kulturpolitiska ansvaret.
Det är på kommunal nivå som invånare och
besökare möter konst och kultur – i en stad,
på en mindre ort eller på landsbygden. Det är
också på kommunal nivå som professionella
kulturskapare bor och verkar. De kommunala
kulturpolitiska förutsättningarna varierar i
Sveriges 290 kommuner. Däremot är variationen i kommunala kulturpolitiska målsättningar inte så stor. De nationella kulturpolitiska målsättningarna har ett tydligt genomslag
på såväl kommunal som regional nivå.

Konstnärlig produktion och kulturell välfärd
möjliggörs av kulturpolitikens flernivåstyrning
och ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och kommunal nivå. Kultursamverkansmodellen är en central del. Samtidigt varierar
de regionala och kommunala förutsättningarna för kulturpolitiken vilket påverkar förutsättningarna i landet.

Det kulturpolitiska ansvaret på kommunal
nivå omfattar:
• genomförande och uppföljning av kommunala kulturpolitiska mål,
• barns och ungas rätt till kultur under skoltid och den fria tiden,
• lokala mötesplatser, i form av till exempel
bibliotek, konsthallar, kulturhus, scener
och andra lokaler och anläggningar,
• stöd till kulturorganisationer och det civila
samhället på lokal nivå.

I Sverige finns 21 regioner, tidigare landsting,
som ansvarar för kultur, hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och infrastruktur och regional
utveckling. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region vilket innebär ett regionalt utvecklingsansvar enligt lag (2010:630).
Kulturfrågornas regionala organisering i förhållande till det regionala utvecklingsuppdraget ser olika ut i landets regioner.

Delar av den kommunala kulturverksamheten
regleras i lagar och förordningar, till exempel
bibliotek, barns och ungas rätt till kultur eller
estetiska lärprocesser i skolan. Andra områden
har mer frivillig karaktär, till exempel kulturskola och stöd till kulturorganisationer, professionella kulturskapare och det civila samhället på lokal nivå. På kommunal nivå hänger
kultur organisatoriskt ofta samman med breda
områden som idrott, fritid, utbildning och besöksnäring.

Det regionala kulturpolitiska ansvaret omfattar:
• genomförande och uppföljning av regionala och nationella kulturpolitiska mål, bland
annat genom arbetet med regionala kulturplaner som tas fram och genomförs i dialog
och samverkan med det professionella kulturlivet, det civila samhället och länets
kommuner,
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I Kronobergs län ingår de åtta kommunerna
Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd,
Markaryd, Uppvidinge och Lessebo. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser har identifierat sex olika kommungrupper bland landets kommuner. Kronobergs kommuner tillhör två av dessa: täta
kommuner nära en större stad (Ljungby,
Växjö och Älmhult) samt landsbygdskommuner nära en större stad (Alvesta, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Uppvidinge). De kulturpolitiska förutsättningarna i Kronobergs kommuner varierar. Det finns flera faktorer som
påverkar: folkmängd, budget, kommunala prioriteringar, kulturpolitisk organisation och
samverkansmöjligheter. I hälften av kommunerna, de med flest invånare, organiseras det
kommunala kulturpolitiska ansvaret i en kultur- och fritidsnämnd: Växjö, Ljungby, Alvesta och Älmhult. I Markaryd finns en gemensam utbildnings- och kulturnämnd. I
Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo hanteras
frågorna av kultur- och fritidsutskott under
kommunstyrelsen.

Den nationella kulturpolitiken ska ge grundläggande förutsättningar för ett rikt konst- och
kulturliv med hög kvalitet i hela landet. De
nationella kulturpolitiska målen och andra
specifika nationella mål styr arbetet inom de
50-tal myndigheter som hör till kulturdepartementets ansvarsområden.
Det kulturpolitiska ansvaret på nationell nivå
omfattar:
• genomförande och uppföljning av nationella kulturpolitiska mål och andra nationella
målsättningar som rör konst- och kulturområdet,
• finansiering och styrning av myndigheter,
via regleringsbrev och särskilda uppdrag,
• finansiering och utveckling av kultursamverkansmodellen i dialog och samverkan
den regionala kulturpolitiska nivån,
• statliga utredningar och lagstiftning,
• forskning och kunskapsspridning samt metodutveckling för uppföljning, indikatorer
och insamlande av nationell statistik.

De kommunala kulturpolitiska målen och nuläget i respektive kommun beskrivs i kommunala styrdokument. Politiskt beslutade strategier, planer eller motsvarande finns eller är under utformning i de flesta av Kronobergs
kommuner. Revideringscykel och koppling till
den regionala kulturplanen kan se olika ut. De
områden där kommunala och regionala kulturpolitiska målsättningar möts handlar framförallt om barn och unga samt hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur. Målsättningar kan också sammanfalla när det gäller
utveckling av specifika konstområden och
verksamheter. Ett flertal av organisationerna
med regionala uppdrag har även kommunal
finansiering och uppdrag som formulerats gemensamt av regional och kommunal kulturpolitik. Framförallt gäller detta Växjö och
Ljungby, kommuner där också flertalet av de
regionala kulturorganisationerna är lokaliserade fysiskt.

Kulturdepartementet samordnar den kulturpolitiska dialog som sker löpande mellan regionala och nationella förtroendevalda med
kulturansvar. Kulturrådet är samordnande
myndighet för kultursamverkansmodellen på
nationell nivå och ansvarar för dialog med regionerna på tjänstemannanivå. Kulturrådets
styrelse beslutar årligen om statsbidrag till respektive region, mot bakgrund av de regionala
kulturplanerna. Kulturrådet ansvarar även för
kvalitativ och kvantitativ uppföljning av regional kulturverksamhet samt fördelar stöd och
utvecklingsmedel inom ett flertal konstområden. Styrande för fördelningen av medel till
regionerna är, utöver den statliga förordningen och de nationella kulturpolitiska målen, ett antal prioriteringsgrunder som Kulturrådets styrelse beslutar om.44
För att samordna de statliga perspektiven och
värna de nationella kulturpolitiska målen inom
kultursamverkansmodellen
finns
ett

Från 2021 är Kulturrådets strategiska prioriteringar
att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen,
etablera och stärka samverkansformer och

interregionala samarbeten, ge utrymme till konst-och
kulturområden med en svag regional struktur samt insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

44
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samverkansråd. Samverkansrådet bereder de
regionala kulturplanerna och projektansökningar inför beslut om statsbidrag samt ingår i
dialog och samverkan med regionerna. Samverkansrådet samordnas av Kulturrådet och
övriga myndigheter och organisationer som
ingår är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lång tradition av samverkan mellan såväl kulturorganisationer som regioner i Sydsverige.
Sedan 2016 sker formaliserad interregional
samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för de sex sydligaste
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. I
Sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges
befolkning.

Konstnärsnämnden
Kungliga biblioteket
Länsstyrelserna
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksteatern
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Statens konstråd
Svenska filminstitutet

Regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. Målet är att skapa en hållbar
utveckling i Sydsverige, till förmån för hela
landet och med utgångspunkt i invånarnas
bästa. Regionsamverkan Sydsverige har enats
om ett kulturpolitiskt positionspapper med tre
kulturpolitiska prioriteringar:

På nationell nivå finns även Myndigheten för
kulturanalys som har till uppgift att utvärdera,
analysera och redovisa effekter av förslag och
genomförda åtgärder inom kulturområdet,
med utgångspunkt i de nationella målen.

• Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet
med internationell lyskraft
• Sydsverige samverkar – en kulturpolitik
som stimulerar samverkan
• Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst
Sydsverige tillgängligt för alla

Interregional samverkan innebär att regioner
går samman för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. Att utveckla nya arbetssätt,
agera gemensamt och nyttja resurserna hållbart och strategiskt är en viktig möjlighet för
att möta samhällsutmaningarna. Det finns en

När Sydsverige samverkar förbättras förutsättningarna för både konstnärlig produktion och
förnyelse och invånarnas kulturella välfärd i ett
glest befolkat län som Kronoberg.
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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.
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.

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

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.
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.
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.
9 § Regionen får endast lämna statsbidrag till
sådan verksamhet som också får bidrag från
region, kommun eller annan huvudman.
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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.

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.
11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd särskilt beakta
de nationella kulturpolitiska målen som rör
kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.
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.
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 §.
14 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får Statens kulturråd besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
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.
17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning.
18 § Beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Page 92 of 153

Datum: 2021-04-29
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Följebrev remissutgåva av Kulturplan Kronoberg
2022–2024 (enligt sändlista)

Kulturplan Kronoberg 2022-2024 på remiss

Region Kronoberg ska ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2022–2024.
Kulturnämnden har beslutat om ett förslag – en remissutgåva. Den har tagits fram i dialog med
kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila
samhället samt grannregioner och nationella myndigheter.
Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i
Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det enligt nedan. Det hjälper oss att nå den
regionala kulturpolitiska visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets
i Kronoberg.

Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala
utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den
nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och
ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En
kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för
dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.

Remissutgåvans upplägg

Remissutgåvan innehåller två delar. Den första delen beskriver de visioner och mål
som Region Kronoberg har för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den
regionala kulturpolitiken vill se under 2022–2024. Den andra delen är
kulturplanens nulägesanalys, en fördjupning som beskriver kulturområdets
utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till
när kulturplanen tas fram och genomförs. Både remissutgåvan och nulägesanalysen
bifogas detta brev och finns också att ladda ner via länken nedan:
www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/sa-kan-du-bidra/svara-pa-remisser/

Lämna remissyttrande senast 25 juni

Fram till den 25 juni kan alla som vill lämna remissyttrande. Med utgångspunkt i
det regionala kulturuppdraget efterfrågar Region Kronoberg särskilt svar på
nedanstående frågor:



Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för
konst, kultur och idrott i Kronoberg?
Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar
för Kronobergs kulturliv?

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
352 31 Växjö

Telefon
E-post
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0470-58 80 00
region@kronoberg.se

Datum: 2021-04-29
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling



Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din
organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet?

Region Kronoberg ser helst att remissyttrande lämnas i tillgänglighetsanpassat
PDF-format via e-post till kultur@kronoberg.se men det är också möjligt att
lämna sitt yttrande via vanlig post till Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Märk
remissyttrandet med diarienummer 19RGK739. Alla remissyttranden publiceras på
Region Kronobergs kulturblogg:
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Vad händer sen?

När remisstiden har gått ut bearbetas förslaget med hänsyn till de remissyttranden
som kommit in. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att bereda förslag
till ny kulturplan och beslutar om en slutversion den 30 september. Texterna i
slutversionen kommer att bearbetas, den kommer att formges grafiskt och
kompletteras med uppföljningsbara indikatorer. Slutgiltigt beslut fattas av
regionfullmäktige den 27 oktober. Därefter skickas den nya kulturplanen till
Kulturrådet, där den bereds av de myndigheter och organisationer som ingår i
kultursamverkansmodellens samverkansråd inför beslut om statsbidrag till
Kronobergs län.
Slutversionen tillgängliggörs på Region Kronobergs webbplats och kulturblogg.
Prenumerera gärna på kulturstabens nyhetsbrev för att följa arbetet.

Med vänlig hälsning

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande
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Sändlista

Remissperioden är öppen för alla som vill lämna remissyttrande över Kulturplan
Kronoberg 2022–2024. Utöver sändlistan nedan informerar Region Kronoberg
om möjligheten via ordinarie kommunikationskanaler.
Kommuner i Kronobergs län

Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

Intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Berättarnätet Kronoberg
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Det fria ordets hus
Filmregion Sydost
Hemslöjden i Kronoberg
Italienska palatset
Kronobergs läns hembygdsförbund
Kulturparken Småland AB
Ljungbergmuseet
Musik i Syd AB
Riksteatern Kronoberg
Smålands konstarkiv
Southern Sweden Film Commission

ABF Kronoberg
Folkuniversitetet Region Syd
Ibn Rushd distrikt Östra
Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd
NBV Sydost
Medborgarskolan Region Öst
Sensus region Östra Götaland
Studiefrämjandet Småland-Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg
Studieförbundet Bilda Sydöst
RF-SISU Småland
Övriga nationella och regionala intressenter

Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Frantzwagner Sällskapet
Grimslövs folkhögskola
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Ideell Kulturallians Småland
Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd
Konstnärscentrum Syd (KC Syd)
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Kronobergs län bildningsförbund
Linnéuniversitetet
Ljungbys sverigefinska förening
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Markaryds folkhögskola
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Ord i Kronoberg
Riksförbundet Romer i Europa
Samer i Syd
Smålands konstnärsförbund
S:t Sigfrids folkhögskola
Sveriges Författarförbund
Svenska Samernas Riksförbund
Svenska Tornedalingars Riksförbund
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Jiddishförbund
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Remissyttrande – Vägen till
levande kulturmiljöer –
Kulturmiljöstrategi för
Kronobergs län 2021–2025
(ärendenummer 436-3652021)

8
21RGK404
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Förslag till beslut - remissyttrande
Diarienr: 21RGK404
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Kulturnämnden

Remissyttrande – Vägen till levande kulturmiljöer –
Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021–2025
(ärendenummer 436-365-2021)
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs
svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Länsstyrelsen har beviljat Region Kronoberg
förlängd svarstid till 2021-05-07. Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten
för hållbar tillväxt i samråd med ledningsgruppen för avdelningen för regional
utveckling samt andra sakområden inom regionala utvecklingsavdelningen
(samhällsbyggnad och näringsliv).
Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att samordna arbetet med den
regionala kulturmiljöstrategin och säkerställa att de nationella kulturmiljömålen
genomsyrar arbetet. Kulturmiljöstrategin har aktualiserats under 2020 och omfattar
tre målbilder som styr inriktningen på länets kulturmiljöarbete 2021–2025: breddad
syn på småländskt kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart samt att upprätthålla
levande dialog mellan aktörer. Region Kronoberg samverkar med länsstyrelsen,
kommunerna och andra berörda intressenter kring genomförandet.
De synpunkter som Region Kronoberg lämnar i remissyttrandet berör främst
kulturmiljöstrategins koppling till andra regionala strategier och insatser, de
nationella kulturpolitiska målen och arbetet med förankring och uppföljning av
strategin.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Länsstyrelsens följebrev
Remissutgåva Vägen till levande kulturmiljöer –
Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021–2025
Region Kronobergs remissyttrande
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Remissyttrande
Diarienr: 21RGK404
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Länsstyrelsen i Kronobergs län
kronoberg@lansstyrelsen.se

Remissyttrande – Vägen till levande kulturmiljöer –
Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021–2025
(ärendenummer 436-365-2021)
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att samordna arbetet med den
regionala kulturmiljöstrategin och säkerställa att de nationella kulturmiljömålen
genomsyrar arbetet. Kulturmiljöstrategin har aktualiserats under 2020 och omfattar
tre målbilder som styr inriktningen på länets kulturmiljöarbete 2021–2025: breddad
syn på småländskt kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart samt att upprätthålla
levande dialog mellan aktörer.
Synpunkter
Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på remissförslagets innehåll och inriktning.
Utöver det vill länsstyrelsen veta hur Region Kronoberg planerar att förankra
strategin i organisationen, relevanta styrdokument för att nå målbilderna i strategin
samt initiativ som genomförs eller planeras för att nå målbilderna.
De synpunkter som Region Kronoberg lämnar i remissyttrandet berör främst
kulturmiljöstrategins koppling till andra regionala strategier och insatser, de
nationella kulturpolitiska målen och arbetet med förankring och uppföljning av
strategin.
Kulturmiljöstrategin 2021–2025

Länsstyrelsens remissförslag skapar förutsättningar för både strategisk och
konkret samverkan, genom tre övergripande målbilder och ett antal prioriteringar
för att nå målbilderna. Målbilderna ligger väl i linje med Gröna Kronoberg 2025,
länets regionala utvecklingsstrategi samt understrategier som regional kulturplan
och besöksnäringsstrategi. Region Kronoberg ser positivt på att länsstyrelsen
aktivt bidrar till att stärka kopplingen mellan strategidokument på olika nivåer.
Gemensamma målbilder och prioriteringar är, tillsammans med samsyn kring
nuläge och utmaningar, viktiga förutsättningar för samverkan och utveckling i hela
Kronobergs län.
Möjligen är den tredje målbilden (att upprätthålla levande dialog mellan aktörer)
mer av metodkaraktär med fokus på hur målen ska uppnås, snarare än vad som ska
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uppnås. I den tredje målbilden finns kopplingar till metoden ”gröna tråden” och
behovet av gemensamma arenor och tvärsektoriell samverkan, vilket vi
återkommer till nedan.
Uppföljning av strategin

Länsstyrelsen konstaterar att länets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar för att
uppfylla målbilderna. Samtidigt är två viktiga slutsatser från revideringsprocessen
att strategin inte varit tillräckligt förankrad i organisationerna samt att det varit
svårt att följa upp vilka effekter målbilderna fått. Det är något som länsstyrelsen nu
tar med sig i aktualiseringen inför kommande period.
Här vill Region Kronoberg peka på den viktiga gemensamma roll som de båda
organisationerna delar. Vi är båda regionala aktörer i ett län med många små
kommuner, vars förutsättningar och organisation inte alltid räcker till i det
komplexa regionala utvecklingsarbetet. En tydlig och konkret ansvars- och
rollfördelning samt gemensamma tvärsektoriella arenor och nätverk är något vi
behöver fortsätta utveckla tillsammans. Vi ser gärna mer dialog kring hur Region
Kronoberg och länsstyrelsen kan samverka resurseffektivt på olika nivåer och
gemensamt nyttja redan befintliga arenor och nätverk med utgångspunkt i
arbetsmetoden gröna tråden och det utmaningsdrivna arbetssättet. Det är viktigt
för att personella resurser i länet ska kunna användas på ett hållbart sätt. Region
Kronoberg förfogar över ett flertal arenor och kommunala nätverk inom olika
sakområden och samverkar även interregionalt inom Regionsamverkan Sydsverige
och på nationell nivå.
Vad styr kulturmiljöarbetet? – för dig som vill veta mer

När det gäller de nationella kulturpolitiska målen så vill Region Kronoberg
uppmärksamma länsstyrelsen på att det bara är de så kallade ”främjandemålen”
som lyfts i remissförslaget. Främjandemålen är nog så viktiga, men syftar främst
till att nå de tre övergripande nationella kulturpolitiska målen, som med fördel
också bör nämnas; att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling. Myndigheten för kulturanalys har sorterat in dessa tre
kulturpolitiska mål i ”självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet”
(Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen).
Region Kronobergs förankring, styrdokument och initiativ

Region Kronoberg samverkar med länsstyrelsen, kommunerna och andra berörda
intressenter kring genomförandet av kulturmiljöstrategin. Från den regionala
utvecklingsavdelningen deltar representanter från både kultur och
samhällsbyggnad i arbetet för att stärka den tvärsektoriella kopplingen. Region
Kronobergs styrdokument som är särskilt relevanta för att nå målbilderna i
kulturmiljöstrategin är Gröna Kronoberg 2025, den regionala kulturplanen och
besöksnäringsstrategin. Inom ramarna för dem genomförs och planeras många
insatser med betydelse för kulturmiljöstrategins målbilder. Regionala uppdrag till
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ett flertal externa intressenter är en viktig del i arbetet, till exempel Kulturparken
Småland med formellt uppdrag att vara en aktiv part i kulturmiljöarbetet eller
Berättarnätet Kronoberg med utvecklingen av Sagobygden och det muntliga
berättandet. Destination Småland arbetar med insatser för att utveckla länets
besöksnäring. Kulturarvet utgör en betydelsefull faktor vad gäller balanserad
turism och attraktiva och tillgängliga besöksmål som skapar attraktivitet och
utveckling i länet. Region Kronoberg ser gärna att länsstyrelsen i sin stödgivning
prioriterar kulturmiljöer som har potential att bidra till utvecklingen av besöksmål
och besöksnäring. Inom Region Kronoberg sker också tvärsektoriell samverkan
kring kulturmiljö och gestaltad livsmiljö. Här pågår flera olika processer bland
annat kring utveckling av stationssamhällen, Bymässa 2030 samt hur konstnärlig
gestaltning kan hantera frågor om både riksintresset och invånarperspektivet i
arbetet med ett eventuellt nytt akutsjukhus i Räppe.
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Förord
Att mötas och dela med sig, att inspirera och informera har varit viktiga delar av
kulturmiljöstrategin. Samarbetet mellan länets aktörer har resulterat i en mängd aktiviteter som
utförts under perioden 2016 – 2020. Alltifrån tillgänglighetsarbetet med halmhyddorna på
Kronobergshed, till de insatser som bidrog till att Ljungby kommun antog ett nytt
kulturmiljöprogram 2019. Två bra exempel som bidrog till de målbilder man enats om i strategin.
Kulturmiljöstrategin tar bland annat upp vikten av berättelserna som ger kulturmiljöerna extra liv.
Därför är det glädjande att Berättarnätet Kronoberg, som arbetar med det muntliga berättandet,
sedan 2018 är upptaget på Unescos lista över immateriella kulturarv. En fantastisk resurs för
länet.
Tillsammans har Länsstyrelsen och länets aktörer nu valt att arbeta vidare med samma målbilder
som tidigare och med en strategi som tar sin utgångspunkt i de nationella kulturmiljömålen och i
kulturpolitiken, där kulturmiljön lyfts fram som en viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling.
Vi ser alla fram emot att träffas på kommande Kulturmiljödagar och lyssna på berättelserna om
aktiviteter och ta del av de resultat som kulturmiljöarbetet lett fram till i länet.
Maria Arnholm

Heidi Vassi

Jenny Svensgård

Bakgrund
En kulturmiljöstrategi som sträckte sig över perioden 2016 – 2020 togs 2015 fram för
Kronobergs län. Strategin utgick från de nationella kulturmiljömålen som togs fram av regeringen
2014 med ledorden hållbarhet, delaktighet, inkludering och helhetssyn.
Kulturmiljöstrategin utarbetades i bred samverkan med länets aktörer. Tidigt i strategiarbetet bjöd
Länsstyrelsen och Region Kronoberg in representanter för offentliga, ideella och privata
organisationer till ett strategiskt samtal. Syftet var att ta fram gemensamma målbilder och
prioriteringar för det fortsatta kulturmiljösamarbetet.
Strategin mynnade ut i tre målbilder för perioden 2016 – 2020.
1. Breddad syn på småländskt kulturarv
2. Kulturmiljöer utvecklas hållbart
3. Upprätthålla levande dialog mellan aktörer

Uppföljning och aktualisering 2020
Under 2020 genomfördes en uppföljning av de aktiviteter som genomförts och de resultat som
arbetet fått inom ramen för strategin. Inriktningen, som beslutades i samråd med länets
kommuner och andra organisationer, var att inte ändra på de tre målbilderna utan fortsätta arbeta
med dem även under nästa period. Fokus skulle vara på en uppdatering av strategin.
Länets kommuner, Region Kronoberg, berörda enheter på Länsstyrelsen och andra
organisationer bjöds in till en workshop. Redovisningen omfattade insatser som gjorts under
perioden med anknytning kring de olika målbilderna.
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De två viktigaste slutsatserna från mötet var att strategin inte var tillräckligt förankrad i
organisationerna. Även om det hade genomförts många insatser så hade de inte gjorts utifrån
strategin och dess målbilder. Däremot kunde de enkelt placeras inom de olika målen. En annan
viktig slutsats var att det inte går att följa upp vilka effekter målbilderna fått. Detta tar vi med oss
in i aktualiseringen av Kulturmiljöstrategin för en ny period.

Kulturmiljöstrategin 2021 – 2025
Målbilderna kvarstår sedan föregående period.
1. Breddad syn på småländskt kulturarv.
2. Kulturmiljöer utvecklas hållbart
3. Upprätthålla levande dialog mellan aktörer
Kulturmiljöstrategin ska styra inriktningen på länets kulturmiljöarbete under den kommande
femårsperioden. De verksamma inom länet har ett ansvar att se till hur strategin kan användas
inom respektive organisation. Det är viktigt att kulturmiljöarbetets resultat går att följa upp, till
exempel i verksamhetsplaner och handlingsplaner. Därför behöver varje organisation årligen
bestämma och följa upp de insatser som genomförs i egna styrande dokument och planer.
Resultaten av arbetet följs upp vid länets årliga Kulturmiljödag.

Kulturmiljöstrategins målbilder
Målbild 1: Breddad syn på småländskt kulturarv
Många har en bild av kulturarv – landskap, platser, natur, historia, traditioner, mat, byggnader,
berättelser, språk, konst och litteratur – som något som tillhör vissa grupper eller vissa bygder.
Bondhustrun, tyngd av fattigdom och hårt arbete, som packat sin amerikakoffert och lämnat
hemlandet för ett nytt liv på andra sidan Atlanten, är en bild av det småländska. En annan är
idyllen, som kanske är sinnebilden av Småland; med en slingrande grusväg och ett rött litet torp
med vita knutar, omgivet av skog och stenrösen.
Men bilden av det småländska är långt mer mångfacetterad än så. Astrid Lindgrens och Vilhelm
Mobergs bildspråk speglar bara några berättelser av många. Kulturmiljöer är inte heller samma
för alla människor. Det finns inte en sann eller en rätt kulturmiljö eller berättelse, utan det handlar
snarare om förmågan att se och uppmärksamma olika platser och berättelser.
Världen är idag global och föränderlig. Människor rör sig inom och mellan länder. Den digitala
utvecklingen ger dessutom möjlighet till nya upplevelser, ny kunskap och vidgade perspektiv.
Olika kulturyttringar möts både i fysiska och digitala miljöer.
Dagens kulturmiljöarbete har sina rötter i sent 1800-tal. Med industrialiseringen kom reaktioner
på att bondesamhället höll på att försvinna. Kulturmiljöarbetet har sedan dess till stor del präglats
av att bevara och vårda platser och berättelser med koppling till det gamla bondesamhället. Men
urvalet avspeglar sällan 1900-talets miljöer och vår samtid. Kulturarv är inte statiskt utan
förändras över tid. Därför finns ett behov av förnyelse, av att uppdatera urvalet och synliggöra
fler berättelser.
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Prioritering för att nå målbild 1
• Synliggöra fler i kulturmiljöarbetet
En breddad syn på kulturarv kräver ett kritiskt förhållningssätt och medvetenhet om hur urvalet
påverkar de prioriteringar och val vi gör för att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.
Genom att synliggöra samhällets bredd, komplexitet och mångfald ska delaktighet och ett
inkluderande perspektiv utmärka det fortsatta kulturmiljöarbetet. Ökad delaktighet ökar också
engagemanget och viljan att ta ansvar för kulturmiljöer.
Om du vill inspireras till aktiviteter eller veta mer om verktyg att inkludera flera i
kulturmiljöarbetet – www.gorasverige.se
Uppföljning:
Resultat och insatser som synliggjort fler perspektiv i kulturmiljöarbetet.

Målbild 2: Kulturmiljöer utvecklas hållbart
Kulturarv och kulturmiljöer spelar en viktig roll för förståelsen av sammanhangen i vårt samhälle. I mötet
mellan människor kan kulturarv och kulturmiljöer användas som gemensam grund för att ta tillvara olika
erfarenheter – oberoende av livsvillkor och förutsättningar. Historisk kunskap ger perspektiv på samtidens
värderingar och problem. Det bidrar till en hållbar samhällsutveckling, där både sociala, ekologiska och
ekonomiska värden tillvaratas.
Bra berättelser och fängslande människoöden intresserar och engagerar. När de är knutna till historiska
platser och händelser blir fornlämningar, byggnader och landskap mer begripliga och intressanta. Levande
historieberättande med lokal förankring kan skapa förutsättningar för en utvecklad kulturturism. Genom
medvetna satsningar kan kulturarvet användas som en drivkraft för bygdens tillväxt, sysselsättning,
marknadsföring och sociala sammanhållning. Besöksnäringen kan på detta sätt bidra till att kulturmiljöer
hålls levande och utvecklas.
Kultur- och naturmiljöer har fått ökad betydelse i vardagens landskap. De berikar, ger variation och
innehåll till den plats man bor på. Ett rikt kulturutbud, tillsammans med en variation av vackra och
intressanta miljöer, ger attraktivitet. Detta har betydelse både när människor väljer bostadsort och för
näringslivets utveckling.
Idag flyttar allt fler till tätorter. Det ger ett högt exploateringstryck i vissa områden, samtidigt som
landsbygden avfolkas. Med en hållbar samhällsutveckling kan kulturmiljöer tillvaratas. Kunskapsunderlag
som lyfter fram kulturhistoriska värden tidigt i planeringsprocessen ger förutsättningar för att skapa
hållbara lösningar.

Prioriteringar för att nå målbild 2
• Fortsatt kunskapsuppbyggnad
Kunskapsuppbyggnad ska utgå från en analys av kunskapsbehoven. Anpassade kunskapsunderlag
för olika målgrupper behövs för olika samhällsfunktioner, till exempel inom samhällsplanering,
miljö- och naturvård, landsbygdsutveckling, skolverksamhet, integration och inom
besöksmålsutvecklingen. Med rätt kunskap om kulturmiljöns möjligheter kan olika aktörer
bedriva varaktiga och hållbara verksamheter, som långsiktigt kan bidra till att utveckla länet.
•

Tillgängliggöra kulturmiljöer för alla
4

Page 105 of 153

Att känna till sin historia och kunna ta del av kulturmiljöer är både en mänsklig och en
demokratisk rättighet. Det är därför nödvändigt att med olika åtgärder tillgängliggöra och anpassa
kulturmiljöer för alla. Det kan handla om att avhjälpa fysiska hinder, uppföra ramper eller
underhålla och bredda stigar och leder. Men tillgänglighet innebär även att använda en form och
ett språk som mottagaren kan förstå, till exempel ta fram information på lättläst svenska och
minoritetsspråk. Att utveckla digital information och levandegöra kulturmiljöer genom muntliga
berättelser och upplevelser är andra sätt.
Uppföljning:
Insatser och resultat av att kulturmiljöer har tillgänglighetsanpassats under perioden.
Insatser och resultat av ett kulturmiljöprogram. Är det aktuellt och hur används det?

Målbild 3: Upprätthålla levande dialog mellan aktörer
Utvecklingen av samhället sker på många plan, med många olika parter inblandade. Föreningar,
enskilda och professionella utövar det faktiska kulturmiljöarbetet i vardagen. De offentliga
aktörerna stöttar och uppmuntrar både lokala initiativ och samverkan sker mellan kommuner och
andra aktörer.
Lokalt engagemang och drivkraft är nödvändigt. Utan det lokala engagemanget kan kulturmiljöer
vare sig utvecklas eller bevaras.
För att Länsstyrelsen ska kunna möta det lokala engagemanget och arbeta för de nationella målen
behövs en helhetssyn på samhällsutvecklingen och landskapets värden. Om alla insatser ska få
full effekt behöver dialogen mellan både enskilda aktörer och olika sektorer i samhället utvecklas
och upprätthållas. Genom kommunikation och delaktighet kan vi lära oss av varandra och dra
nytta av varandras erfarenheter. I Kronobergs län finns en väl utvecklad samverkan mellan
aktörer, som stärkts genom arbetsmetoden Gröna tråden, som tagits fram i den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Ambitionen är att upprätthålla och utveckla samverkan mellan
aktörer i kulturmiljöarbetet.

Prioriteringar för att nå målbild 3
• Använda gemensamma arenor
Möten över gränser är en förutsättning för att skapa samsyn, förståelse och en plattform för
vidare diskussion. Länets aktörer möts redan i många olika sammanhang. Genom att använda
och utveckla redan etablerade mötesarenor kan aktörer föra dialog mer effektivt. Med dialog och
tvärsektoriella möten kan aktörer också dra nytta av varandras kompetens och få bättre
förutsättningar att samspela med de resurser som finns tillgängliga. I länet finns goda
förutsättningar med en sedan 2019 årlig återkommande Kulturmiljödag som är en gemensam
arena för dialog.
•

Samverka

Ansvaret för att utveckla kulturmiljöer hållbart förutsätter ett samspel mellan privata, offentliga
och ideella aktörer. Samverkan är ett medel för att nå målen, och förutsätter gemensamma
målbilder och en ömsesidig nytta. För att gå från ord till handling och faktiskt nå resultat behöver
5
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alla parter ha ett helhetsperspektiv, samtidigt som varje aktör tar ansvar för att genomföra sina
åtaganden.
Uppföljning:
Insatser och resultat av samverkan och dialog mellan aktörerna i länet.
Insatser och resultat av att Kulturmiljöstrategin synliggjorts inom respektive organisations
kulturmiljöarbete.

Uppföljning av strategin
Länets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar för att uppfylla målbilderna. Först när privata,
ideella och offentliga aktörer långsiktigt strävar åt samma håll kommer de verkliga effekterna av
kulturmiljöarbetet bli synliga.
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att samordna och se till att de nationella kulturmiljömålen
genomsyrar länets kulturmiljöarbete. Länsstyrelsen rapporterar årligen effekterna av insatser till
regeringen, som i sin tur återkopplar på resultatet.
Under Kulturmiljödagen görs en uppföljning av effekterna en utvald målbild har haft.
I slutet av femårsperioden bjuder Länsstyrelsen in till en gemensam uppföljning. Resultatet från
uppföljningen används vid arbetet med en framtida revidering av kulturmiljöstrategin.
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Vad styr kulturmiljöarbetet? – för dig som vill veta mer.
Den kulturpolitiska inriktningen beslutas av riksdag och regering. Myndigheter med
kulturmiljöansvar får uppdrag och instruktioner. Kulturdepartementet ansvarar för de
kulturpolitiska frågorna. Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för kulturmiljön i
ett nationellt perspektiv. Statens kulturråd har det nationella ansvaret för kulturpolitiska mål och
kultursamverksmodellen.
Länsstyrelsen och Region Kronoberg har det regionala ansvaret för kulturpolitikens förvaltning
och utveckling. Länsstyrelsen har även det regionala tillsynsansvaret och sektorsansvar för
kulturmiljön. Kommunerna har det lokala perspektivet på kulturmiljöfrågorna. Dessutom finns
en rad andra privata, offentliga och ideella aktörer som arbetar med olika aspekter av kulturmiljöoch kulturarvsfrågor. Hembygdsrörelsen är en av dessa aktörer, som med ideella insatser förvaltar
kulturarvet.
Definitioner av kulturarv, kulturmiljö och kulturvärde
Kulturarv och kulturmiljö är begrepp som spänner över ett stort tidsdjup och är i ständig
omvandling. De sätter människan i ett historiskt sammanhang.
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner,
miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etcetera) för
mänsklig påverkan. Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller
kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att
belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det
industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.
Kulturarvande beskriver att kulturarv aktiveras genom människors handlingar.
Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och
avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större
landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller
industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar
inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner
som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
Kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet är den verksamhet som bedrivs för att främja
kulturmiljöns värden. Det innefattar således såväl vård och levandegörande som nyttjande, det vill
säga sådana aktiviteter som syftar till att kulturmiljövärdena tas till vara och integreras i
samhällsutvecklingen.
Kulturvärde är ett begrepp inom PBL, Boverkets byggregler 2011:6 och är en sammanfattande
benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistorisk, estetisk
och socialt hänseende.

Regelverk
Kulturmiljöarbetet förhåller sig till ett flertal olika ramar, regler och riktlinjer.
Kulturmiljölagen innehåller bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga
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kulturminnen. Lagen reglerar även olika ansvarsområden för kulturmiljön. Ansvaret delas av alla,
såväl enskilda som myndigheter.
Enligt kulturmiljöförordningen ska Länsstyrelsen särskilt samverka med länsmuseerna. Kulturparken
Småland AB är därför en viktig part i det regionala kulturmiljöarbetet. Enligt förordningen om bidrag
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer kan Länsstyrelsen stötta insatser till vård, information,
kunskapsuppbyggnad och tillgänglighet.
Tillvaratagande av kulturhistoriska värden regleras även av andra lagar som miljöbalken, plan och
bygglagen, väglagen och skogsvårdslagen med flera och konventioner som landskapskonventionen.

Agenda 2030
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Avsikten med Agenda 2030 är att
lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem
fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal
nivå. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.
Inom Länsstyrelsens kulturmiljöarbete prioriteras målen:
4. God utbildning för alla.
11. Hållbara städer och samhällen.
12. Hållbar konsumtion och produktion.
15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Nationella miljömål
Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. År
2005 utökades de med ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald.
Arbetet med att nå målen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.
Miljökvalitetsmålen är långsiktiga målbilder och fungerar som vägledning för samhällets
miljöarbete där myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringslivet och andra aktörer deltar.
Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. De
arbetar tillsammans med andra regionala myndigheter och i dialog med kommuner, näringsliv och
frivilliga organisationer.
Inom Länsstyrelsens kulturmiljöarbete prioriteras målen:
8. Levande sjöar och vattendrag
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
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Nationella kulturpolitiska mål
Riksdagen antog redan 2009 nya nationella kulturpolitiska mål, med syftet att förändra
kulturpolitikens inriktning och arbetsformer. Några av de stora förändringarna var delaktighet,
medborgarperspektiv och vikten av samspel mellan olika politikerområden för att integrera
kulturfrågorna i ett bredare perspektiv
De kulturpolitiska målen ska:
•
•
•
•
•

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

Nationella kulturmiljömål
De nationella kulturmiljömålen antogs av riksdagen år 2014, och ger en helhetsbild av hur
kulturmiljöarbetet ska bedrivas. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att arbeta i enlighet med
målen, och ska bland annat utgå från dem i planering och uppföljning av verksamheten.
Kulturmiljömålen ska även kunna vara vägledande för och inspirera kulturmiljöarbetet på
regional och kommunal nivå. De kan även fungera som vägvisare för den regionala politikens
prioriteringar.
Kulturmiljömålen är direkt kopplade till de nationella miljömålen (SOU 2012:37)
De nationella kulturmiljömålen ska främja:
•
•
•
•

ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, använd och
utvecklas.
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.
ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser.
en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Vision för kulturmiljöarbetet till 2030
Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag av regeringen att under åren 2014 – 2016 ta fram en
samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Visionen ska underlätta så att
de politiska målen för kulturmiljöarbetet nås.
Visionen ska öka medvetenheten om att kulturarv och kulturmiljö är viktiga delar i arbetet med
ett hållbart inkluderande samhälle. Uppdraget har genomförts i samverkan med länsstyrelserna
och i bred dialog med övriga berörda aktörer.
Visionen är att år 2030 ska:
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”Alla oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.
Det handlar om ett anspråk i bildlig mening. Riksantikvarieämbetet och andra kallar det för
kulturarvande. Att alla har rätten att relatera till kulturarv för att beskriva sig själva, var de
kommer ifrån och vem de vill vara och bli.

Gestaltad livsmiljö
I Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) tar politiken ett helhetsgrepp om arbetet med den
gestaltade livsmiljön och en samlad nationell arkitekturpolicy.
Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom
den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och
välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla
dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.
Riksdagen antog 2018 följande mål och delpreciseringar för politikområdet:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av
den gemensamma miljön.
Det ska uppnås genom att:
•
•
•
•
•
•

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
det offentliga agerar förebildligt
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Regional utvecklingsstrategi och kulturplan
Gröna Kronoberg 2025 är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för länets tillväxtarbete. Den
innehåller visioner, målområden och prioriteringar för länets utveckling 2015 – 2025.
Kulturmiljöstrategin omfattar framförallt målområdet Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med de
två prioriteringarna:
•
•

Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av
varandra.
Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga.

Region Kronoberg ansvarar för att samordna arbetet med RUS, där Länsstyrelsen är en viktig
samarbetspartner. Den regionala utvecklingsstrategin är långsiktig och övergripande. Därför finns
även understrategier med kortare perspektiv, och mer konkreta och detaljerade delmål.
Kultursamverkansmodellen med regionala kulturplaner infördes 2011 för att öka regionala
prioriteringar och variationer till kulturell verksamhet. Efter samråd, med bland annat
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, beslutar Kulturrådet om nivån på bidraget till de
regionala kulturplanerna. Region Kronoberg ansvara för länets kulturplan. Kulturplanen är
10
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tillsammans med kulturmiljöstrategin exempel på understrategier i RUS, där Länsstyrelsen och
Region Kronoberg samverkar.

Vill du läsa mer?
Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling
Europeiska landskapskonventionen (ELC)
Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121)
Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län
Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)
Kulturmiljöförordningen (SFS 1988:1188)
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950)
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Ny museipolitik (SOU 2015:89)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera,
prioritera och utveckla kulturarvet. Génetay, Lindberg, Riksantikvarieämbetet 2015
Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110)
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (2021)
Skogsvårdslagen (SFS 1979:429)
Vision för kulturmiljöarbetet 2030, Riksantikvarieämbetet 2016
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Fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet
2021 – kompletterande
beslut
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-04-13

Kulturnämnden

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2021 – kompletterande beslut
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fördela
1. 300 000 kr till Region Kronoberg för utveckling av litteraturen som
konstform,
2. 400 000 kr till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i tillfälligt utökade
statsbidrag för att främja litteraturen som konstform och stödja en
överlämning av uppdraget under 2021,
3. 52 984 kr till Bild och Form Kronoberg för att stärka den regionala
samordningen av bild och formområdet.
4. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kulturnämnden fördelar årligen statsbidrag inom ramen för
kultursamverkansmodellen i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning
av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den årliga fördelningen sker genom
beslut om fördelningsprinciper (KN §86/2020) som utgår från den regionala
kulturplanen och nämndens förhandlingsframställan till Kulturrådet (KN
§70/2020).
Kulturrådets styrelse beslutade att fördela 35 417 000 kronor i ordinarie statsbidrag
till Kronoberg för 2021. 34 664 016 kronor har redan fördelats i enlighet med
kulturnämndens tidigare beslut.
I detta ärende fattas kompletterande beslut kring fördelning av 700 000 kronor till
området yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande samt av ytterligare 52 984
kronor i utökade statsbidrag. Förlag till beslut innebär förstärkning av
infrastrukturen på litteratur- respektive bild och formområdet.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Beslutsunderlag:



Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Förslag till beslut: Fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet 2021 – kompletterande
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-04-13



beslut
Tjänsteskrivelse: Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2021 – kompletterande beslut

Sida 2 av 2

Page 115 of 153

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-04-15

Kulturnämnden

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2021 – kompletterande beslut
Bakgrund
Kulturnämnden fördelar årligen statsbidrag inom ramen för
kultursamverkansmodellen i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning
av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den årliga fördelningen sker genom
beslut om fördelningsprinciper (KN §86/2020) som utgår från den regionala
kulturplanen och nämndens förhandlingsframställan till Kulturrådet (KN
§70/2020).
Kulturrådets styrelse beslutade att fördela 35 417 000 kr i ordinarie statsbidrag till
Kronoberg för 2021. 34 664 016 kr har redan fördelats i enlighet med
kulturnämndens tidigare beslut. I detta ärende fattas kompletterande beslut kring
fördelning av 700 000 kr till området yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande
samt av ytterligare 52 984 kr i utökade statsbidrag. Senare i vår kommer
Kulturrådet även att fördela tillfälliga statsbidrag till regionerna med anledning av
coronapandemin som kulturnämnden ska fördela till verksamheter i länet.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Dialog har även förts
med intressenter inom yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande i länet.
Ärendebeskrivning
Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande
Satsningen Stärkta bibliotek blir till utökade statsbidrag till yttrandefrihet,
litteratur och läsfrämjande

Under 2018–2020 har Region Kronoberg fått ta del av den tidsbegränsade
nationella satsningen Stärkta bibliotek. Medlen har fördelats till Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg tillsammans med ett tillfälligt uppdrag. Den regionala
satsningen har nu avslutats men medlen finns kvar inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
I Kronobergs förhandlingsframställan till Kulturrådet äskade regionen om att
behålla de medel som tidigare var en tillfällig förstärkning för Stärkta bibliotek mot
bakgrund av kulturplanens beskrivning av området Yttrandefrihet, litteratur och
läsfrämjande i Kronoberg samt målsättningarna under kulturplanens prioriterade
utvecklingsområden. I fördelningsprinciperna fastställdes att fördelning av
eventuellt permanentande av medlen skulle fattas på kommande
nämndssammanträde. Kulturrådet beslutade sedermera att den tillfälliga
förstärkningen permanentas från och med 2021 mot bakgrund av regionens
prioriteringar på området.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-04-15

Bakgrund

Region Kronoberg har varit en part i kultursamverkansmodellen sedan 2012. I
kultursamverkansmodellens förordning tydliggörs att fördelningen av statsbidrag
ska främja en god tillgång för länets invånare till ett antal specifika konst- och
kulturområden. 2012 innehöll förordningen enbart ett konst- och kulturområde
inom yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande – nämligen bibliotek. Kronobergs
kulturplan har dock alltid innefattat fler konst- och kulturområden än de som
nämns i förordningen. Den första kulturplanen beskrev området berättande och
litteratur och mynnade bland annat ut i ett utvecklingsarbete kring en plattform för
det fria ordet.
År 2015 utvidgades kultursamverkansmodellen till att även omfatta litteratur- och
läsfrämjande verksamhet. Utvidgningen innebar dock inga utökade statsbidrag
utan skulle ske inom befintlig ram. Arbetet kring läsfrämjande landade tämligen
omedelbart hos landets regionala biblioteksverksamheter då bibliotek traditionellt
har arbetat mycket med läsfrämjande insatser. För att undersöka hur litteraturen
som konstform kunde integreras i det regionala kulturuppdraget genomfördes en
rad utredningar i landets regioner, så även i Kronoberg. 2016 genomförde
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg en kartläggning av litteraturen i de två
länen och tog fram förslag på hur regionerna kunde arbeta för att stärka
litteraturen som konstform.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg införlivade sedan litteraturuppdraget i
sin verksamhet och fördelade om sin budget för att möjliggöra insatser. Flera
insatser har genomförts för att stärka konstområdet under de senaste åren men
utvecklingen har också präglats av konflikter mellan konstområdets intressenter
kring insatser och genomförande.
Nuläge

I Kronoberg finns nu flera mindre aktörer som verkar på litteraturområdet,
förutom Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg finns exempelvis även Det fria
ordets hus, den ideella föreningen Ord i Kronoberg och Författarförbundet.
Biblioteken är en viktig infrastruktur för förmedling av litterära verk och genomför
även arrangemang med författare. Litteraturen som konstform har emellertid
behov av en infrastruktur med utgångspunkt i förutsättningarna för det
konstnärliga skapandet. Det kan handla om arenor för litteraturskapare att möta
publik eller andra strukturer som förbättrar villkoren för konstområdet. Allt fler
regioner har valt att dela på biblioteksverksamheten och litteraturutvecklingen för
att möjliggöra tydligare rollfördelning och förbättra förutsättningarna för
måluppfyllelse.
Utveckling av litteratur som konstform i Kronoberg

För att säkerställa utvecklingen av litteraturen som konstform behöver Region
Kronoberg och konstområdets intressenter genomföra flera insatser för att
förbättra infrastrukturen i länet. Respektive intressent behöver även finna sin roll i
systemet. För att förtydliga och förstärka satsningar för litteraturen som konstform
föreslås att stegvis separera litteraturuppdraget från biblioteksverksamheten.
Förslaget innebär att Region Kronoberg under hösten 2021 tar över uppdraget att
främja litteraturen som konstform och att det utökade statsbidraget för
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-04-15

yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande används till ändamålet. Då övergången
sker under innevarande år finns behov av kompletterande insatser under 2021. 400
000 kr föreslås därför fördelas i form av en tillfällig förstärkning av statsbidraget
till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för att främja litteraturen som
konstform och stödja en överlämning av uppdraget.
Parallellt med detta planeras även andra utvecklingsinsatser tillsammans med
konstområdets intressenter.
Extra förstärkning
Region Kronoberg beviljades 2021 mer statsbidrag än regionen äskat om i
förhandlingsframställan. Detta innebär att kulturnämnden behöver fördela
ytterligare 52 984 kr till regional kulturverksamhet. Medlen är en permanent
ökning av statsbidraget.
I Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2021 lyfts behovet av utökad
finansiering för regional samordning av bild- och formområdet. Bild och Form
Kronoberg har varit en intern verksamhet i regionen sedan 2017. Verksamheten är
underfinansierad och utvecklingsarbete möjliggörs enbart genom projektinsatser.
Mot bakgrund av kulturplanens prioriteringar föreslås den extra förstärkningen
fördelas till Bild och Form Kronoberg.
Sammanfattning av förslag till fördelning av statsbidrag
Mot bakgrund av resonemangen ovan föreslås följande fördelning av statsbidrag
2021.





300 000 kr till Region Kronoberg för utveckling av litteraturen som
konstform.
400 000 kr till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i tillfälligt utökade
statsbidrag för att främja litteraturen som konstform och stödja en
överlämning av uppdraget under 2021.
52 984 kr till Bild och Form Kronoberg för att stärka den regionala
samordningen av bild och formområdet.

Inför 2022 föreslås uppdraget kring främjande av litteraturen som konstform
genomföras av Region Kronoberg i nära samarbete med länets intressenter. Detta
innebär att hela det utökade statsbidraget för yttrandefrihet, litteratur och
läsfrämjande (2021: 700 000 kr) från 2022 fördelas till en intern verksamhet.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Förlag till beslut innebär förstärkning av infrastrukturen på litteratur- respektive
bild och formområdet. I och med att litteraturuppdraget lyfts från
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg utan att medel till verksamheten minskar
innebär det en indirekt förstärkning av verksamhetens grunduppdrag kring
bibliotek och läsfrämjande. Den verksamheten styrs av den regionala
biblioteksplanen.
Motivering till förslag
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Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-04-15

Bild och formområdet och litteraturen som konstform har liknande förutsättningar
i Kronobergs län. Form, design och bibliotek är styrkeområden medan bild-,
samtidskonst och litteratur som konstform har svag regional infrastruktur. På båda
områdena finns professionella kulturskapare som ofta arbetar ensamma och har
liknande behov. Det handlar exempelvis om uppbyggnad av hållbara strukturer för
enskilda kulturskapare, fler arbetstillfällen, regional samordning och samverkan
med andra aktörer i och utanför länet.
Kulturrådet och regionerna har höga krav på verksamheter inom
kultursamverkansmodellen vilket kräver en viss organisationskapacitet för att
kunna bära uppdraget. I dagsläget är bedömningen att Region Kronoberg är bäst
lämpad att utföra uppdraget. Region Kronoberg har möjligheten att likt en
inkubator husera uppdraget tills en eventuell annan aktör är mogen att ta det. Om
uppdraget att främja litteraturen som konstform läggs på Region Kronoberg
skapas dessutom samordningsvinster och möjligheter till kollegialt utbyte med Bild
och Form Kronoberg.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fördela





300 000 kr till Region Kronoberg för utveckling av litteraturen som
konstform.
400 000 kr till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i tillfälligt utökade
statsbidrag för att främja litteraturen som konstform och stödja en
överlämning av uppdraget under 2021.
52 984 kr till Bild och Form Kronoberg för att stärka den regionala
samordningen av bild och formområdet.

Ärendet justeras omedelbart.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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aktieägaravtal samt
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Kronoberg
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK247
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-02-24

Kulturnämnden

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utförande av ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att:
1. fastställa bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
2. fastställa aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
3. utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger gemensamt bolaget
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets nuvarande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016 i samband med uppdraget kring
professionell dans. Vid ägarsamråd hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och
revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i
dokumenten samt förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och
uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya
riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats inom Region Kronoberg.
Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på ägarsamråd den 19 februari.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse – Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Förslag till reviderad bolagsordning
Förslag till reviderat aktieägaravtal
Förslag till reviderade ägardirektiv
Barnrättsbaserat beslutsunderlag
Gällande bolagsordning
Gällande aktieägaravtal
Gällande ägardirektiv
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK247
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-02-24

Kulturnämnden

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Bakgrund
Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger gemensamt bolaget
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets nuvarande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016 i samband med uppdraget kring
professionell dans. Vid ägarsamråd hösten 2020 har ägarna beslutat att se över
och revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i
dokumenten samt förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och
uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya
riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats inom Region Kronoberg.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Även juridisk kompetens
har kopplats till revideringsprocessen. Beslutsunderlaget har prövats ur ett
barnrättsperspektiv. Revideringsprocessen har skett i samråd mellan
kulturansvariga tjänstepersoner hos de tre ägarna.
Ärendebeskrivning
Revideringen har utgått från Region Kronobergs riktlinje för bolagsstyrning samt
rutin och årscykel för bolagsstyrning med syfte att skapa en mer aktiv ägarstyrning
och möjlighet till god implementering av nya styrdokument.
Sammanfattning av förändringar

Bifogat tjänsteskrivelsen finns förslag på reviderad bolagsordning, reviderat
aktieägaravtal samt reviderat ägardirektiv. Även nu gällande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv från 2016 bifogas. Förändringarna är i huvudsak
administrativa och sammanfattas kort nedan.
Bolagsordning:
-

-

Redaktionella ändringar och uppdateringar i enlighet med riktlinje och
rutin för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Förenklingar - upprepningar har tagits bort och texter har förkortats.
Exempelvis täcks paragrafen kring hembud av andra delar av
styrdokumenten.
Förtydligande kring firmateckning. Tidigare har två styrelseledamöter i
förening varit firmatecknare. Nu förtydligas att de ska vara representerade
av två ägare.

Sida 1 av 3
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK247
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-02-24

Aktieägaravtal:
-

-

-

Redaktionella ändringar och uppdateringar i enlighet med riktlinje och
rutin för bolagsstyrning i Region Kronoberg. Exempelvis
o reviderade riktvärden för arvoden till styrelsen i enlighet med
arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg,
o förtydliganden avseende bolagets finansiering samt gemensam rutin
för årlig uppräkning,
Förenklingar - upprepningar har tagits bort och texter har förkortats.
Exempelvis täcks tidigare paragrafer kring avsikten med samarbetet,
gemensamt aktiebolag och arkiv av andra delar av styrdokumenten.
I samtliga fall där ägares administrativa riktlinjer och dylikt ska brukas
hänvisas konsekvent till Region Kronobergs för att förenkla för bolaget.

Ägardirektiv:
-

-

-

Redaktionella ändringar och uppdateringar i enlighet med riktlinje och
rutin för bolagsstyrning i Region Kronoberg. Exempelvis
o tydligare koppling mellan bolagets verksamhet och ägarnas
övergripande styrdokument och målsättningar. Detta innebär bland
annat förkortningar gällande hållbarhetsperspektiv där det istället
hänvisas till ägarnas målsättningar inom social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet,
o anpassning av verksamhetsstyrning och uppföljning med anledning
av ny lagstiftning samt nya rutiner.
Förenklingar - upprepningar har tagits bort och texter har förkortats.
Exempelvis har dansen lyfts in som en del av scenkonstuppdraget istället
för att beskrivas separat och stycken som beskrivit liknande saker har
sammanfogats och förkortats.
Uppdatering kring förändring sedan 2016 gällande samverkan inom
Regionsamverkan Sydsverige, tidigare har det hänvisats till södra Sverige.

Politisk behandling

Förslag på nya styrdokument har diskuterats gemensamt av ägarna i samband med
ägarsamråd för bolaget den 19 februari och beslutas formellt i region- och
kommunfullmäktige i enlighet med beslutsgång hos respektive ägare. Reviderad
bolagsordning och utfärdade ägardirektiv antas därefter av bolaget på extra
bolagsstämma.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Beslutet om reviderade styrdokument bedöms inte medföra några ekonomiska
konsekvenser. Tydligare ägarstyrning och gemensamma rutiner mellan ägarna
förväntas ge goda effekter, även vad gäller ekonomi. Ägardirektivets mindre
förändringar och förtydliganden förväntas hanteras inom befintlig ram.
Sida 2 av 3
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK247
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-02-24

Förslag till beslut
Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att:
1. fastställa bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
2. fastställa aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
3. utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Sida 3 av 3
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Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, organisationsnummer 556640-4231.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 3 Verksamhetens föremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom länen Blekinge och Kronoberg, med fast
ensemble och på annat sätt, bedriva scenkonstverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala organisationer, kommuner, det civila
samhället och andra samhällsaktörer i de båda länen.
§ 4 Verksamhetens ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna
i 2 kap. kommunallagen (2017:725), vara en scenkonstinstitution med uppdraget att producera,
arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Barn och unga ska vara en
prioriterad målgrupp. Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i de båda länen.
Bolaget ska i de båda länen verka för att stärka arrangörs- och publikutvecklingen och vara en
resurs för amatörer. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka intresset för scenkonst hos
nya publikgrupper.
Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara oberoende av
politiska och ideologiska grupperingar samt värna om demokratin.
Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst återinvesteras denna
i den operativa verksamheten i enlighet med bolagets ägardirektiv. Likvideras bolaget ska dess
behållna tillgångar tillfalla ägarna att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till
ändamål för vars främjande bolaget bildats.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska tillse att respektive ägares fullmäktige får ta ställning innan beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 40 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Fullmäktige i Region
Kronoberg utser tre ledamöter samt tre suppleanter, fullmäktige i Region Blekinge utser två
ledamöter samt två suppleanter och fullmäktige i Växjö kommun utser en ledamot samt en
suppleant.
Fullmäktige i Region Kronoberg utser ordförande och fullmäktige i Region Blekinge utser vice
ordförande i bolaget.
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Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till region- och kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.
§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och
suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser respektive fullmäktige en
lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Avisering av datum för bolagsstämma ska årligen ske senast 31 januari. Kallelse till ordinarie
bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Om utvidgning eller begränsning av
verksamheten ska beslutas av bolagsstämman ska detta framgå av kallelsen till stämman, i enlighet
med § 2 i aktieägaravtalet.
§ 12 Rösträtt på bolagsstämma
Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämma, se § 3 i
aktieägaravtalet. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin
rätt genom ett ombud. Ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt,
utses i enlighet med respektive ägares delegations- och arbetsordningar.
§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslag till dagordning för stämman
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
Anmälan och fastställande av region- och kommunfullmäktiges beslut rörande
styrelseledamöter och lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorssuppleant, när så ska ske
Fastställande av den ordning i vilka valda suppleanter ska inträda, när så ska ske
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.
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§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamöter, två i förening representerade av två
ägare, alternativt verkställande direktör när det gäller löpande förvaltningsärenden, att teckna
bolagets firma.
§ 16 Region- och kommunstyrelsens rätt till information
Respektive styrelse vid Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess
verksamhet förutsatt att detta inte möter lagstadgat hinder.
§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av respektive ägares fullmäktige.
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Aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Mellan Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun – nedan benämnda parterna –
har följande avtal träffats avseende det gemensamt ägda bolaget AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg.
§ 1 Bakgrund
Det är parternas gemensamma uppfattning att ett vitalt kulturliv är av stor betydelse för såväl
regional utveckling som tillväxt, och att det är en samhällelig uppgift att medverka till att erbjuda
scenkonst av hög kvalitet till befolkningen. Det är också en gemensam uppfattning att detta, i en
region med relativt sett litet befolkningsunderlag, kräver samverkan mellan flera parter för att det
ska vara möjligt att nå de mål beträffande utbud och kvalitet som respektive part ställer.
Genom bolaget ska parterna arbeta för att erbjuda scenkonst av hög kvalitet till befolkningen.
Parterna äger gemensamt samtliga aktier i AB Regionteatern Blekinge Kronoberg med
fördelningen 49% (Region Kronoberg), 29% (Region Blekinge och 22% (Växjö kommun). För
bolaget ska gälla av respektive fullmäktige antagen bolagsordning och ägardirektiv.
§ 2 Bolagets verksamhet och ändamål
Bolagets verksamhet och ändamål framgår av bolagsordningen. Fördjupning och precisering av
bolagets syfte, uppdrag och mål framgår av ägardirektiven.
Härutöver gäller att bolagets verksamhet ska fördelas mellan de båda länen i förhållande till
respektive parts ägarandel.
Utvidgning eller begränsning av verksamheten i förhållande till vad som framgår av
bolagsordningen kan beslutas av bolagsstämman endast om samtliga parter är överens därom.
Om utvidgning eller begränsning av verksamheten ska beslutas av bolagsstämman ska detta
framgå av kallelsen till stämman.
§ 3 Aktiekapitalet och dess fördelning
Parterna ska inneha samtliga aktier i bolaget. Aktiekapitalet utgör 2 000 000 kronor fördelat enligt
följande:
Region Kronoberg
Region Blekinge
Växjö kommun

980 000 kronor
580 000 kronor
440 000 kronor

49%
29%
22%

Parterna är ense om att ovan angiven fördelning om möjligt ska bestå och att parterna även vid
eventuell förändring av aktiekapitalet utgår från denna fördelning.
§ 4 Överlåtelse av aktie
Part får inte överlåta sina aktier i bolaget till annan utan de andra parternas skriftliga samtycke.
§ 5 Styrelse
Styrelsens storlek, hur den utses och hur den ska arbeta framgår av bolagsordningen. Parterna ska
eftersträva att styrelsen får en allsidig kompetens med avseende på bolagets verksamhet.
I samband med bolagsstämman fastställs arvoden åt styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna. Som riktvärde ska Region Kronobergs arvodesreglemente för
mandatperioden användas.
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§ 6 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av totala antalet styrelseledamöter är närvarande.
För beslut i någon av följande frågor krävs att styrelsen är enig:











bolagets budget
ekonomiskt åtagande på mer än 1 miljon kronor
anställning av verkställande direktör och verksamhetschef
ändring av verkställande direktörens och verksamhetschefens anställningsvillkor
omläggning av bolagets verksamhet
köp, försäljning eller pantsättning av fast egendom
ingående av finansiella avtal och pantsättning
träffande av samarbetsavtal med andra bolag
förslag till ändring av aktiekapitalet
förslag till ändring av bolagsordningen

Förekommer till behandling sådan fråga som enligt punkterna ovan kräver enighet och kan
enighet inte uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Om frågan av detta skäl tre gånger
avförts från dagordningen kan part inom 14 dagar därefter genom skriftligt meddelande till övriga
parter påkalla att bolaget kallar till extra bolagsstämma varvid beslut ska tas om likvidation av
bolaget, om inte parterna kan enas om en annan lösning.
§ 7 Bolagsstämma, ägarsamråd och verksamhetssamtal
Styrelsens ordförande ska också vara ordförande på bolagsstämma.
I frågor som gäller ansvarsfrihet, vinstdisposition, val av revisorer, ändring av bolagsordningen
och ökning av aktiekapitalet fordras enhällighet för att beslut ska kunna fattas. Hur
bolagsstämman ska kallas, vad som gäller för rösträtt i samband med bolagsstämman och vilka
ärenden som ska behandlas i samband med ordinarie bolagsstämma framgår av bolagsordningen
§ 11-13.
Bolagsstämman ska föregås av verksamhetssamtal och ägarsamråd i syfte att skapa förutsättningar
för en aktiv ägarstyrning och gemensam uppföljning samt enighet i de frågor som ankommer på
bolagsstämman. Ägarsamrådet utgör även en del i beredningsprocessen inför nya ägardirektiv
som, innan de kan fastställas på bolagsstämman, ska beslutas i respektive ägares fullmäktige.
§ 8 Bolagets finansiering
Bolaget finansieras genom kommunala och regionala driftsanslag motsvarande respektive parts
ägarandel, statsbidrag till regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen samt egna
intäkter. Statsbidraget administreras av Region Kronoberg och Region Blekinge i enlighet med
förordning 2010:2012. Driftsanslag och statsbidrag utbetalas till bolaget med en fjärdedel vardera
per januari, april, juli och oktober varje budgetår.
Vid eventuella ägartillskott eller förändring av driftsanslag ska parternas ägarandelar utgöra
riktvärde och parterna ska enas kring eventuella villkor, omfattning och tidsbegränsning. Önskar
någon av parterna beställa tjänster utöver grunduppdraget ska parten tillskjuta särskilda medel för
detta ändamål och avtal tecknas separat med bolaget. Det står bolaget fritt att bedriva
utvecklingsarbete som kan finansieras med externa medel.
Parterna fastställer gemensamt årlig uppräkning av driftsanslag inför kommande år. Summan
baseras på ett sammanvägt index med utgångspunkt i SKR:s årliga Prisindex med kvalitetsjusterade
löner för regioner (LPIK) och Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som viktas utifrån ägarandelar.
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Med utgångspunkt i detta index beslutar ägarsamrådet om en gemensam inriktning. Summan
fastställs därefter formellt i respektive ägares interna budgetprocess och meddelas bolaget snarast
efter beslut.
Utöver vad som sägs i detta avtal är part inte skyldig att tillskjuta kapital till bolaget. Part är heller
inte skyldig att ställa säkerhet för bolagets förbindelser.
§ 9 Tvist
Skulle tvist uppstå mellan parterna med anledning av detta avtal ska parterna i första hand
försöka hitta en lösning i samförstånd sinsemellan. För det fall en samförståndslösning inte kan
nås, ska tvisten slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
§ 10 Avtalstid
Detta avtal gäller tills vidare, från och med datum för undertecknande. Aktieägaravtalet följer
årscykeln för bolagets ägardirektiv med årlig översyn.
Avtalet kan sägas upp av part med 12 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och
delges samtliga parter inklusive bolaget.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

_________________________
Datum och ort

_________________________
Datum och ort

_________________________

_________________________

Mikael Johansson (M)
Ordförande regionstyrelsen
Region Kronoberg

Lennarth Förberg (M)
Ordförande regionstyrelsen
Region Blekinge

_________________________
Datum och ort

_________________________
Anna Tenje (M)
Ordförande kommunstyrelsen
Växjö kommun

Page 130 of 153

Ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Om ägardirektiven
Bolaget ägs gemensamt av Region Kronoberg, Växjö kommun och Region
Blekinge. Bolaget är en del av delägarnas verksamhet, vilket ska beaktas av bolaget.
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av
ägardirektiv utfärdade av region- och kommunfullmäktige, fastställda av
bolagsstämma. Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen och syftar
till att fördjupa och precisera bolagets syfte, uppdrag och mål med utgångspunkt i
bolagsordningens beskrivning av föremålet för, och ändamålet med, bolagets
verksamhet.
Bolaget ska, som en del av delägarnas verksamhet, följa utfärdade ägardirektiv
samt övriga styrdokument som fastställts politiskt av respektive ägare. För bolagets
verksamhet är delägarnas målsättningar inom kultur, regional utveckling, hållbarhet
och lika möjligheter och rättigheter av särskild vikt. Respektive ägare ansvarar för
att bolaget löpande informeras om beslut om övergripande policy, program,
strategier samt andra riktlinjer, rutiner och villkor som bolaget ska följa. Bolaget
ska även följa de villkor som Kulturrådet ställer på Region Blekinge och Region
Kronoberg vid fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
För att möjliggöra en aktiv ägarstyrning prövas aktualiteten i ägardirektiven
kontinuerligt i samband med verksamhetssamtal och ägarsamråd. Reviderade
ägardirektiv beslutas av respektive ägares fullmäktige och fastställs därefter på
bolagsstämma.
Bolagets verksamhet och ändamål
Föremålet för verksamheten anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg ska vara en scenkonstinstitution med
uppdraget att producera, arrangera och stimulera scenkonst i form av främst
teater och dans för barn, unga och vuxna. Bolaget ska i de båda länen verka för att
stärka arrangörs- och publikutvecklingen, stimulera det egna skapandet och vara
en resurs för amatörer. Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och
intellektuell frihet, hög kvalitet, vara oberoende av politiska och ideologiska
grupperingar samt värna om demokratin.
Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk
verksamhet, programverksamhet, residens och gästspelsverksamhet. Bolaget ska
vara ett nav för scenkonsten i regionen gällande konstnärlig utveckling, deltagande
och eget utövande. Bolaget ska medverka till att öka möjligheten för Blekinge att
ta del av professionell dans samt på sikt undersöka möjligheten att etablera en
dansscen i Blekinge.
Kulturverksamhet för och med barn och unga ska särskilt prioriteras, både på
skoltid och den fria tiden. Bolaget ska ha ett utbud riktat till målgruppen och
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aktivt verka för att nå målen kring barns och ungas rätt till kultur. Utbud och
aktiviteter för barn och unga ska präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av
uttryck. Bolaget ska bedriva turnerande och pedagogisk verksamhet för barn och
unga.
Bolaget ska arbeta aktivt för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper
och, i samverkan med andra aktörer, undersöka hur konstnärliga processer kan
mobilisera deltagande, åstadkomma förändring och bygga engagemang och
tillhörighet. Bolaget ska utveckla tillgängligheten till kulturupplevelser och stärka
kompetensen kring digitalisering.
Bolagets verksamhet ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. Bolaget ansvarar för prioritering och vägval i arbetet med
att uppfylla ägarnas målsättningar inom dessa tre dimensioner av hållbar
utveckling.
Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i Kronobergs och Blekinge
län och verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala organisationer,
kommuner, det civila samhället och andra samhällsaktörer. Bolaget ska stödja och
stimulera amatörteatern samt vara en resurs och verka för samarbete med fria
aktörer inom scenkonstområdet.
Bolaget ska arbeta för nyskapande och konstnärlig förnyelse, till exempel genom
att utveckla sina internationella kontakter samt genom fördjupad samverkan med
berörda scenkonstorganisationer inom främst Regionsamverkan Sydsverige för att
kunna bli en stark samarbetspart nationellt och internationellt.
Bolaget ska samverka med andra bolag och verksamheter inom det regionala
utvecklingsområdet samt medverka i processer där hel- och delägda bolag bjuds in
av ägarna.
Verksamhetsplanering och ekonomi
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste
tre räkenskapsåren varav närmast kommande räkenskapsår detaljplaneras och
budgeteras. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna senast före
utgången av mars månad.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i en hållbar ekonomi i
balans. Den ekonomiska planeringen ska bygga på god ekonomisk hushållning.
Eventuell budgetering med underskott får enbart ske efter samråd med regionoch kommunstyrelse. Bolagets soliditet ska inte understiga 30%. Uppstår
eventuella förändrade resursbehov som påverkar förutsättningarna för
genomförandet av ägardirektivet ska ägarna informeras skriftligen om detta.
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Bolaget är ett självständigt aktiebolag med rättighet och skyldighet att självständigt
planera, genomföra och följa upp sin verksamhet. Den regionala och kommunala
kulturpolitiken arbetar i enlighet med principen om armlängds avstånd. Det
Sida 2 av 5

Page 132 of 153

innebär att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast
ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar
till sakkunniga.
Verksamhetsstyrning sker genom bolagsordning och ägardirektiv, utfärdade av
respektive ägares fullmäktige och därefter fastställda på bolagsstämma. Styrning av
bolagets verksamhet utövas framförallt i bolagsstyrelse och i samband med
bolagsstämma. Bolagsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med bolagsordning och ägardirektiv och inom ramarna för fastställd budget.
Bolaget kallar till bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen.
Uppföljning av bolagets verksamhet sker genom:




verksamhetssamtal och ägarsamråd,
region- och kommunstyrelsens uppsikt,
kulturpolitisk uppföljning på nämndsnivå.

Verksamhetssamtal och ägarsamråd

Verksamhetssamtal sker årligen i enlighet med ägarnas rutiner.
Verksamhetssamtalet utgår från genomförandet av ägardirektivet och bolagets
årliga redovisning och ligger till grund för ägarnas samråd. Verksamhetssamtal och
ägarsamråd ingår i respektive ägares interna budgetprocess och bolaget ska till
ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av
ägarnas respektive budget. Eventuella förändrade resursbehov i bolaget ska
sammanfattas skriftligen inför verksamhetssamtalet. Ägarna ska i övrigt
fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera
möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.
Region- och kommunstyrelsens uppsikt

För att region- och kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin, enligt
kommunallagen lagstadgade, uppsiktsplikt för kommunala bolag redovisar bolaget
enligt nedan. Bolaget ska till ägarna även lämna de uppgifter som av ägarna
bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enlig lag
(1997:614) om kommunal redovisning.




Preliminär årsredovisning inklusive utkast till förvaltningsberättelse
alternativt uppgifter om större händelser under året, preliminär
nettoomsättning och preliminärt resultat samt uppgifter om driftsbidrag.
Underlaget skickas till ägarna under första kvartalet i enlighet med ägarnas
instruktioner och används i ägarnas årsbokslut.
Redovisning av huruvida bolagets verksamhet under föregående kalenderår
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Underlaget skickas till ägarna
under andra kvartalet i enlighet med ägarnas instruktioner och ligger till
grund för årligt beslut om uppsiktsplikt i region- och kommunstyrelsen.
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Redovisning av bolagets internkontroll. Underlaget skickas till ägarna
under andra kvartalet i enlighet med ägarnas instruktioner.
Styrelseprotokoll skickas löpande till ägarna.

Kulturpolitisk uppföljning på nämndsnivå

I enlighet med Region Kronobergs instruktioner så redovisar bolaget föregående
års verksamhet kvalitativt och kvantitativt via verktyget kulturdatabasen som drivs
av Myndigheten för kulturanalys. Redovisningen ligger till grund för den
återrapportering av statsbidraget som Region Kronoberg och Region Blekinge
årligen gör till Kulturrådet. Växjö kommun tar del av redovisningen via Region
Kronoberg.
I samband med redovisningen i kulturdatabasen bifogar bolaget årsredovisning,
förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Bolaget ska
årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första året detaljplaneras och budgeteras. Även denna bifogas redovisningen i
kulturdatabasen.
Slutlig reviderad årsredovisning ska skickas till ägarna omgående efter att den är
underskriven och beslutad.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget tillse
ägarnas rätt att ta ställning innan beslut fattas i bolaget, till exempel större
organisatoriska förändringar eller investeringar.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en
sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet
huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med region- och
kommunstyrelserna.
Insyn och information
Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna
handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar också gälla handlingar hos
bolaget.
Om ägarna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av bolagets
verksamhet belyst ska bolaget svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram.
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift
till ägaren får dock uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
Om förutsättningarna för genomförandet av ägardirektivet av någon anledning
ändras ska bolaget snarast informera ägarna om detta.
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
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Bolaget ska tillämpa den för Region Kronoberg vid var tid gällande taxa för
utbekommande av allmänna handlingar.
Styrelsesuppleanters inträde
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör
ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för
styrelsen
Styrelsen ska utse en verkställande direktör som ska sköta bolagets löpande
förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ansvarar för att
fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktör och en skriftlig
arbetsordning för styrelsen.
Arkivreglemente
Arkivlagen (1990:782) gäller för bolaget. Region Kronobergs arkivreglemente ska
tillämpas i bolaget. Styrelsen för Region Kronoberg ska vara arkivmyndighet för
bolaget.
Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla ordinarie
bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information
om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska
publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska
inom samma tid tillställas ägarna för möjliggörande av publicering på ägarnas
hemsida.
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Blankett
Process: 1.2.3.6 RGK Hantera uppföljning och analys
Område:
Identifierare: 216874

Barnrättsbaserat underlag revidering av styrdokument RBK
Gäller för:
Utförs på:

Barnrättsbaserat beslutsunderlag
Ärendenamn:

21RGK247 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Ansvarig:
Emelie Johansson
Verksamhet:
Hållbar tillväxt, Regional utveckling
Barn som berörs av detta beslut: Barn i alla åldrar och i hela länet. Flickor, pojkar och barn med annan könsidentitet. Barn
med funktionsnedsättning och barn som tillhör en nationell minoritet.
Datum:
2021-01-20

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns
bekostnad?
Bedömningen är att revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg gynnar majoriteten av barn i Kronoberg. Det kan dock finnas en risk att vissa barn i Kronobergs län inte i
samma utsträckning som andra barn kan tillgodogöra sig beslutet. Den analys som ligger till grund för den regionala
kulturplanen visar bland annat att likvärdigheten i tillgång till kultur för barn, unga och unga vuxna i länet fortfarande varierar
beroende på faktorer som geografi, socioekonomisk bakgrund och kommunal organisering och resurser, till exempel för kultur
i skolan eller kostnader för transporter till kulturinstitutioner. Det bedöms dock inte ligga inom ramarna för detta beslut att
hantera den typen av utmaningar, utan där krävs andra insatser inom ramen för den regionala kulturplanen i bred samverkan
med andra politikområden (kultur, utbildning och kollektivtrafik) och regionala och kommunala beslutsfattande nivåer.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?
Bedömningen är att barnets bästa utifrån forskning och kulturpolitiska målsättningar och praxis på nationell, regional och
kommunal nivå är att offentligt finansierade kulturinstitutioner särskilt ska prioritera kulturverksamhet för och med barn och
unga. I det ingår att ha ett utbud riktat till målgruppen och aktivt verka för att nå målen kring barn och ungas rätt till kultur.
Barnets bästa på både kort och lång sikt bedöms vara att utbud och aktiviteter för barn och unga som är regionalt finansierade
ska präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. I beslutet integreras detta i den övergripande styrningen av det
delägda bolaget samtidigt som bolagets verksamhet kopplas tydligare till mål i Region Kronobergs övergripande styrdokument
(till exempel regional kulturplan, regional utvecklingsstrategi, hållbarhetsprogram och policy för lika möjligheter och
rättigheter) samt specifika villkor som kan ligga på en mer detaljerad nivå (ett exempel är kulturnämndens årliga grundvillkor
för regionalt driftsanslag som innehåller specifika krav på arbetet med barn och unga).

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på
(vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?
Beslutet bedöms bidra till goda förutsättningar för barns optimala utveckling genom att säkerställa att kultur för och med barn
och unga prioriteras i bolagets verksamhet samt att bolagets verksamhet kopplas tydligare till Region Kronobergs
målsättningar kring kultur, regional utveckling, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Analysen har inte visat på någon negativ
påverkan på barns utveckling.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?
Eftersom beslutet rör barn i alla åldrar och i hela länet är det viktigt att förstå hur barn resonerar kring kulturupplevelser och i
synnerhet scenkonstverksamhet.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga,
förklara varför!
Vi har inte haft möjlighet att göra barn delaktiga på grund av att barnrättsbaserat beslutsunderlag är en relativt ny rutin som
håller på att implementeras i Region Kronoberg. Inom ramarna för den kommande regionala kulturplanen har en särskild
kunskapsfördjupning genomförts i syfte att öka kunskapen om barns och ungas tillgång till kultur i Kronobergs län samt hur
den regionalt finansierade kulturverksamheten förhåller sig till barns och ungas egna kulturvanor och kulturuttryck. Det finns
också goda förutsättningar för att fördjupa samverkan med Regionteatern Blekinge Kronobergs pedagogiska avdelning kring
arbetet med barns rätt till delaktighet.
Mall Giltig t.o.m: 2022-08-12

Utskriftsdatum: 2021-02-24

Faktaägare mall: Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg
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Giltig fr.o.m: 2020-08-13
Giltig t.o.m: 2022-08-12
Identifierare: 216874
Barnrättsbaserat underlag revidering av styrdokument RBK

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet?
Barn har inte haft möjlighet att bidra med sitt perspektiv (se ovan).

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
X
X
X

X
X

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av vanvård, försummelse, våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Barnkonventionen artikel 28: Barn har rätt till utbildning
Bolaget utgör en pedagogisk resurs för länets skolor vad gäller scenkonst.
Barnkonventionen artikel 31: Barnets rätt till lek, vila, fritid och kultur
Det nya ägardirektivet säkerställer att bolaget i sin verksamhet ska prioritera kultur för och med barn och unga, och att
utbudet ska präglas av kvalitet och en mångfald av uttryck.
Barnkonventionen artikel 23: Rättigheter för barn med funktionsnedsättning samt rättigheter kopplade till fungerande
samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.)
Det nya ägardirektivet binder bolaget tydligare till den regionala kulturplanen och kulturnämndens årliga grundvillkor för
regionala driftsanslag som bland annat ställer krav på efterlevnad av funktionshinderspolitikens delmål. Beslutet innebär
därmed att större hänsyn tas till de rättigheter barn med funktionsnedsättning har, både i form av stöd och anpassning (artikel
23) samt att barn har rätt till goda förutsättningar som stöder rätten till utbildning, kultur och fritid (artikel 28, 29 och 31).
Barnkonventionen artikel 30: Rättigheter för barn från minoritetsgrupper och urbefolkning
Det nya ägardirektivet binder bolaget tydligare till den regionala kulturplanen och kulturnämndens årliga grundvillkor för
regionala driftsanslag som bland annat lyfter nationella minoriteters särskilda rättigheter.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Analysen visar att förslaget om revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg är förenligt med barnkonventionen och respekterar barnets rättigheter inom berörda
områden. Den kommande regionala kulturplanen kommer, i högre utsträckning än den nu gällande, att vara anpassad efter
lagkraven i barnkonventionen och bygga på den analys av barns och ungas rätt till kultur som nu genomförs. Förslaget på nya
styrdokument för Regionteatern Blekinge Kronoberg innebär att bolagets verksamhet knyts tydligt till den regionala
kulturplanen på övergripande nivå, vilket innebär att den kommande kulturplanen blir ett centralt styrdokument för bolaget
utan att ägardirektivet behöver revideras på nytt.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-02-24
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Antagen på bolagsstämma 2018-04-12

Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, organisationsnummer
556640-4231.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 3 Verksamhetens föremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom länen Blekinge och Kronoberg,
med fast ensemble och på annat sätt, bedriva scenkonstverksamhet samt därmed
förenlig verksamhet. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala
organisationer, kommuner, det civila samhället och andra samhällsaktörer i de
båda länen.
§ 4 Verksamhetens ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunallagens
principer som likställighet, lokalisering och självkostnad, vara en
scenkonstinstitution med uppdraget att producera, arrangera och stimulera
scenkonst för barn, unga och vuxna. Barn och unga ska vara en prioriterad
målgrupp. Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i de båda länen.
Bolaget ska i de båda länen verka för att stärka arrangörs- och publikutvecklingen
och vara en resurs för amatörer. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka
intresset för scenkonst hos nya publikgrupper.
Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara
oberoende av politiska och ideologiska grupperingar samt värna om demokratin.
Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst
återinvesteras denna i bolagets operativa verksamhet i enlighet med aktuella
ägardirektiv. Vid eventuell likvidation av bolaget ska bolagets tillgångar fördelas
enligt respektive parts ägarandel.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska tillse att fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Blekinge samt
Växjö kommun får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 40 000 aktier.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Fullmäktige i
Region Kronoberg utser tre ledamöter samt tre suppleanter, fullmäktige i
Landstinget Blekinge utser två ledamöter samt två suppleanter och fullmäktige i
Växjö kommun utser en ledamot samt en suppleant.
Fullmäktige i Region Kronoberg utser ordförande och fullmäktige i Landstinget
Blekinge utser vice ordförande i bolaget.
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som
följer närmast efter det val till fullmäktige har förrättats intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.
§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
revisorssuppleant. Revisor och suppleant utses av bolagsstämman till slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Växjö kommun utser
för samma period som gäller för bolagets styrelse vardera en lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till extra bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Om utvidgning eller begränsning av verksamheten skall beslutas av
bolagsstämman skall detta framgå av kallelsen till stämman, i enlighet med § 3 i
aktieägaravtalet.
§ 12 Rösträtt på bolagsstämma
Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid
bolagsstämma, se § 4 i aktieägaravtalet för aktiekapitalet och dess fördelning. En
aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt
genom ett ombud. Ombud utses i enlighet med respektive ägares delegations- och
arbetsordningar.
§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
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4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b.dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
9. Anmälan av beslut i fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget Blekinge
samt Växjö kommun rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer
10. Val av delar av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
denna bolagsordning
§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamöter, två i förening, eller när
det gäller löpande förvaltningsärenden verkställande direktör, att teckna bolagets
firma.
§ 16 Rätt till information
Respektive styrelse vid Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Växjö
kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt
informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter
lagstadgat hinder.
§ 17 Hembud
Hembudsskyldighet

Har aktie övergått från en aktieägare till en person, som inte förut varit aktieägare i
bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska
genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Ägaren ska också visa
på vilket sätt den fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång
har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars
postadress är känd för bolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader från
anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av
aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse
eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
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Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska
lösenordsbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.
Tvist

En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösenbeloppets storlek, prövas av allmän
domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Region
Kronoberg, Landstinget Blekinge och Växjö kommun.
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK97
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-04-14

Kulturnämnden

Extra kulturstipendier 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden inför sju extra arbetsstipendier à 60 000 kronor.
Sammanfattning
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturstipendier syftar till att främja den
kulturella infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta
i länet. Arbetet med kulturstipendier utgår från Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2021 och styrs av Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län.
I den ordinarie utlysningen delar Region Kronoberg ut tre arbetsstipendier om 60
000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera.
Stipendierna går till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga
området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater,
dans, film, fotokonst och digitala medier. Årets ansökningsomgång avslutades 10
april och 100 ansökningar har inkommit, vilket är det högsta antal sökande hittills.
Kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter och läget är fortsatt allvarlig
för de professionella kulturskaparna. Behov av insatser för målgruppen bedöms
som stort. Med anledning av pandemin och det stora söktrycket föreslås att sju
extra arbetsstipendier à 60 000 kronor delas ut 2021.
Detta beslut innebär att totalt tio arbetsstipendier delas ut 2021. Beredning av de
extra stipendierna föreslås ingå inom ordinarie årscykel för Region Kronobergs
kulturstipendier. Medel anslås från 5102002, strategiska utvecklingsmedel för
kultur.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
(17RK61)
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Diarienummer: 17RK61
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2017-11-22

Kulturnämnden

Plan för kulturpriser och kulturstipendier i
Kronobergs län

Övergripande mål och syfte

Region Kronobergs regionala kulturplan är det styrdokument som anger
riktningen för Region Kronobergs utvecklingsarbete inom kulturområdet.
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och kulturstipendier utgår från
den regionala kulturplanen.
Syftet med att dela ut kulturpriser och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
När kulturpristagare och stipendiater föreslås ska en jämn fördelning av kön,
spridning i länet och kulturområde eftersträvas.
Kulturpriser och stipendier delas ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde för
året.

Kulturstipendium

Region Kronoberg delar varje år ut arbets- och ungdomsstipendier.
Kulturstipendierna marknadsförs genom digitala informationsutskick och
annonsering. Det är möjligt för personer att själv söka stipendier eller att
nominera andra. Ansökan till stipendierna görs digitalt och ska innehålla ett
personligt brev och arbetsprover.
Arbetsstipendium
•
•
•
•

Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till
länet.
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.

17rk61-11 Plan för kulturpriser och
kulturstipendier i Kronobergs
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Ungdomsstipendium
•
•
•
•
•
•

Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande ska bo eller ha bott i länet.
Sökande ska vara högst 25 år.
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.
Även unga arrangörer kan söka.

Rutiner och urval för kulturstipendier
Kulturstaben tillsätter experter inom respektive kulturområde som bedömer
ansökningarna. Experterna medverkar maximalt två år i rad. Vid ett gemensamt
möte mellan experterna utser de förslag till stipendiater. Förslag till stipendiater
presenteras för kulturnämnden för beslut.

Kulturpriser
Kulturpris
Region Kronobergs kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet
gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronobergs län. Priset består av ett
konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja, till ett värde av 10
000 kr.
Kreativ entreprenör inom kulturområdet
Kreativ entreprenör delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt
bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i
Kronobergs län. Det kan till exempel gälla företag, ideella organisationer eller
andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren
själv får välja till ett värde av 10 000 kr.
Bubblare
Bubblare ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med
fokus på sektoröverskridande samarbete. Priset är ett vandringspris i form av ett
glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.
Rutiner och urval för kulturpriser
Region Kronobergs kulturnämnd utser en kulturprisgrupp som tar fram förslag
till pristagare för Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare.
Vid sammansättning av prisgruppen ska hänsyn tas till hur väl de känner till länet
och olika delar av kulturlivet. En jämn fördelning av kön och spridning mellan
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olika kulturområden ska eftersträvas. Kulturnämndens presidium deltar i
prisgruppen.
Prisgruppens förslag presenteras för kulturnämnden som tar beslut.

Årscykel
Kvartal 1
Ansökningsomgång för stipendierna.
Kvartal 2
Expertgrupp för stipendier samlas för att välja ut förslag till stipendiater.
Kulturnämnden beslutar om stipendier och kulturprisgrupp.
Kvartal 3
Kulturprisgrupp samlas för att ta fram förslag till pristagare för Kulturpris,
Kreativ entreprenör och Bubblare.
Kulturnämnden beslutar om kulturpriser.
Kvartal 4
Kulturpriser och stipendier delas ut vid årets sista regionfullmäktige.
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