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REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 – KVALITATIV 

UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 

 

Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional kulturplan för Kronobergs 

län i Årsrapport 2012.  

I följande sammanställning redovisas den kvalitativa uppföljningen av kultursamverkansmodellen anpassad till 

de områden som anges i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet, 8 §. Uppföljningen rör de verksamheter som erhållit statsbidrag för regional 

kulturverksamhet i Kronobergs län och har genomförts genom att verksamheterna skriftligen beskrivit 2012-års 

verksamhet enligt samma nio frågor som Kulturrådet efterfrågar av regionen/länet. Materialet är sedan 

sammanställt utifrån de svar som inkommit från verksamheterna. 

De verksamheter som erhållit statsbidrag för regional kulturverksamhet är: 

1a. Professionell teaterverksamhet: Regionteatern Blekinge Kronoberg, Cirkus i Glasriket 

1b. Professionell dansverksamhet: Regionteatern Blekinge Kronoberg 

1c. Professionell musikverksamhet: Musik i Syd (Musik i Kronoberg, Smålands Musikarkiv, Musica Vitae) 

2. Museiverksamhet: Kulturparken Småland (med Smålands Museum) Ljungbergmuseet 

3. Biblioteksverksamhet: Länsbibliotek Sydost 

4. Konst och kulturfrämjande verksamhet: Riksteatern Kronoberg, Dans i Sydost 

5. Regional enskild arkivverksamhet: Kulturparken Småland (med Kronobergsarkivet) 

6. Filmkulturell verksamhet: Reaktor Sydost 

7. Främjande av Hemslöjd: Hemslöjden i Kronoberg 

 

Utifrån avsiktsförklaring Kultur i Sydost samarbetar regionförbunden i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län för 

att tillsammans skapa förutsättningar för kulturverksamhet med bredd i utbud och hög kvalitet. Vi äger, driver 

och utvecklar verksamheter tillsammans i olika kombinationer. Från och med 2012 är det administrativa 

ansvaret för gemensamma verksamheter i förhållande till regionalt fördelade statsbidrag följande: 

 

• Regionteatern Blekinge Kronoberg - Landstinget Kronoberg 

• Länsbibliotek Sydost – Region Blekinge 

• Dans i Sydost – Region Blekinge 

• Reaktor Sydost – Regionförbundet i Kalmar län 

 

1.  SAMLAD BEDÖMNING AV RESULTAT MED UTGÅNGSPUNKT I KULTURPLANENS MÅL 

OCH PRIORITERINGAR 

 

1a. Professionell teater 

Regionteatern Blekinge Kronobergs verksamhet utgår från flera av de övergripande målen om 

medborgarperspektivet i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Genom produktionssamverkan har 

Regionteatern kunnat öka och bredda utbudet. Samproduktionerna skedde under 2012 med Riksteatern och 

Byteatern Kalmar Läns Teater. Produktionssamverkan har också gett möjlighet att erbjuda fler kulturskapare 

uppdrag. Genom den turnerande verksamheten har ett kulturutbud kunnat erbjudas i de orter där ex 

kollektivtrafik gör det svårt att ta sig till centralorterna. Ex Tolg, Sävsjöström, Traryd och Diö. Samarbeten med 

den civila sektorn har erbjudit möjligheter för medborgare att samskapa med professionella kulturaktörer(se 

nedan punkt 8). För att öka möjligheterna till internationellt utbud har regionteatern inom ramen för nätverket 
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Scenkonst sydost arrangerat gästspel från Shanghai Teaterakademi och initierat projektet Ciconia som syftar till 

att underlätta mobiliteten för scenkonst i South Baltic regionen(se nedan punkt 3 b). I det prioriterade arbetet 

för perioden har regionteatern arbetat i utvecklingsprojektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-

2014 med det mobila scenkonstteamet och förberedelserna för att öka utbudet av professionell dans i vår 

region. I arbetet inom projektet Araby Community Art undersöker regionteatern metoder för utveckling av 

deltagarkultur. 

Ett treårigt stöd till har givits till Cirkus i Glasriket i syfte att främja konstnärlig förnyelse kring nycirkus, musik, 

dans och glaskonst mellan 2012-2014. Verksamheten arbetar med att utveckla Glasrikets kulturarv med en 

kontemporär konstnärlig inriktning. Produktionerna riktar sig till en bred åldersgrupp men har särskilt fokus på 

barn och unga. Verksamheten har ökat tillgängligheten till kultur genom att den till delar sker på mindre orter 

samt är platsspecifik och framförs i offentliga rum. Flertalet av aktiviteterna har även skett i internationella 

konstsammanhang där man verkar utifrån befintliga och identifierade behov av nya mötesplatser för 

samarbeten: interregionalt och internationellt. 

1b. Professionell dans 

Den professionella dansen kommer länet till del bland annat genom Dansnät Sverige. Dans i Sydost är 

samordnande för Dansnät Sverige-föreställningarna i sydostlänen. I arbetet med att utveckla förutsättningarna 

och tillgängligheten till den professionella dansen arbetar danskonsulentverksamheten med utbildningar för 

arrangörer lokalt och för ökad samverkan arrangörerna emellan. 

I samarbete mellan Regionförbundet södra Småland och Region Blekinge genomförs projektet Kronoberg 

Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014. Regionteatern Blekinge Kronoberg utformar och samordnar 

insatserna i samarbete med Dans i Sydost. Projektet har medfinansiering av Statens kulturråd. Syftet är att 

stärka danskonstens position i länet genom ett mobilt scenkonstteam. Under 2012 har verksamheten startats 

upp och har hittills inneburit att fler barn och unga har fått skapa dans och rörelse under skoltid. En stor mängd 

efterarbeten tillsammans med en danskonstnär och en dramapedagog är kopplat till föreställningarna. Dels till 

egenproducerade föreställningar och dels till förmedlade dansföreställningar, så som Cykla bak och fram - en 

dansproduktion. Huvudsakligen har elever nåtts i grundskolans åk 1-9. Vi har mobiliserat kommunerna och 

länets skolor inför genomförandet av dansresidens under år två. I det fortsatta arbetet kommer fokus till stor 

del att läggas på att utveckla residenset och att knyta konstnärlig kompetens inom dansområdet till projektet. 

En dialog förs om projektet bland annat med Skånes Dansteater.  

1c. Professionell musikverksamhet 

Musik i Syd hade vid årets utgång 2012 fungerat som gemensam länsmusikorganisation för Skåne och 

Kronobergs län i nio år. Verksamheten har utvecklats inom många verksamhetsfält och ambitionen att utöka 

omfattningen på konsertutbudet och andra projekt i södra Sverige har hög prioritet.  Musik i Syds 

basverksamhet har under 2012 till största delen bestått av produktioner med frilansande professionella 

musikgrupper. Denna verksamhet har utvecklats positivt i Kronoberg under senare år i samarbete med en 

mängd arrangörer.  

Smålands musikarkiv, som ingår i Musik i Syd, utgör en viktig bas för traditions- och folkmusiken i södra Sverige. 

Arkivet har via externa medel, från bl.a. Riksarkivet, påbörjat ett stort digitaliseringsprojekt för att rädda äldre 

ljudinspelningar. Smålands musikarkiv har etablerade kontakter med forskare inom verksamhetsområdet bl.a. 

vid Linnéuniversitetet, men har även kontakter med kolleger vid andra institutioner i Norden. Under 2012 

genomförde arkivet bl.a. en omfattande radioserie i samarbete med Sveriges Radio Kronoberg kring musiklivet 

i länet med historisk belysning.  

Kammarorkestern Musica Vitae når med sin bredd och variationsrikedom ut till olika åldersgrupper och 

publikgrupper i regionen. Under verksamhetsåret 2012 har Musica Vitae bl .a. förberett det stora projektet 
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Riter tillsammans med Vokalharmonin och Musikhögskolan i Stockholm. Orkestern har också samarbetat med 

Kulturparken och Cirkus i Glasriket gällande glas, akrobatik och musik. 

Under 2012 har Musik i Syd/Kronoberg varit direkt eller indirekt involverade i en rad festivaler i länet. Av dessa 

kan band andra nämnas: Korröfestivalen, Toner på Huseby, Tengstrandfestivalen, Berättarfestivalen i Ljungby. 

Korröfestivalen är länets största återkommande kulturevenemang. Under de närmaste två åren kommer ett 

antal områden att särskilt prioriteras. En av de prioriterande områdena är att utifrån festivalen skapa nya 

regionala nätverk och kontaktytor mellan musiker med olika bakgrund och producenter, arrangörer och andra 

aktörer. I ett internationellt sammanhang bedriver Musik i Syd och Korröfestivalen sedan 2012 ett 

nätverksbyggande mellan olika festivaler inom folk- och världsmusikområdet med stöd från Musikplattformen. 

En avgörande faktor för att utveckla ett starkt lokalt musikliv hänger nära samman med arrangörsledet. Att i 

enlighet med kulturplanens prioritering att utveckla ett väl fungerande arrangörsnät i Kronoberg betonas 

därför särskilt i Musik i Syds fortsatta arbete. Musik i Syd under 2012 bjudit in samtliga kommuner i Kronobergs 

län till samarbete kring att erbjuda invånarna offentliga konserter. Musik i Syd vill med denna satsning se till att 

kulturen blir tillgänglig och kommer närmare människan där hen bor. Under 2013 är förhoppningen att detta 

ska omfatta alla kommuner i länet, samt att konserverksamheten ska vara mer än väl etablerad.  

Barn- och ungdomsverksamheten har generellt fortsatt hög prioritet inom Musik i Syd/Kronoberg. I enlighet 

med det i Kulturplanen prioriterade området Öka tillgängligheten till kultur för barn & unga har Musik i Syd 

under 2012 prioriterat sitt arbete med att stärka arrangörsledet med avseende på att öka tillgängligheten till 

kultur för barn och unga. I kulturplanen tydliggörs behovet av att utveckla samarbetsmodeller kring Kultur och 

Hälsa. Via fördjupade satsningar inom pilotprojektet Kultur på hjul, som förbereddes under 2012, kommer 

Musik i Syd under 2013 genom en ökad producentkapacitet att fördjupat arbeta med både vårdtagare och 

personal inom olika kulturuttryck såsom musik, rörelse, bild och berättande inom äldrevården i två kommuner i 

Kronobergs län. 

2. Museiverksamhet 

Kulturparken Småland utseddes till Årets museum 2012 av Riksförbundet Sveriges museer och svenska ICOM 

för ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar till en flexibel 

helhet med fokus på publiken. Besökarantalet har stadigt ökat och så även under 2012. Utvecklingen av nya 

arbetsmetoder utifrån ett deltagarperspektiv har inneburit förändringar i den interna verksamheten såväl som 

externt. Museet har etablerat nya samarbeten inom ramen för övergripande utvecklingsprojekt med inriktning 

på metoder för ökat delagande och ökad tillgänglighet, t ex genom projekten Samlingar i tiden (Historiska 

museet, Jämus-arbetsgrupp, Linnéuniversitetet), utvecklingen av Kulturarvscentrum (Linnéuniversitetet, andra 

museer) och Delta (Linnéuniversitetet, Riksförbundet Sveriges museer, Regionförbundet södra Småland) 

Ett förberedelsearbete samt metodutvecklingsprojekt kring Kulturarvscentrum Småland har inletts, inkl öppna 

magasin och öppen konserveringsverkstad. Utvecklingsarbete sker delvis inom ramen för projektet Kronoberg 

utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014 i samverkan med Regionförbundet södra Småland med stöd 

av Statens kulturråd. Inom bild- och formområdet genomförs projektet Kronoberg utvecklar konstområdet 

2012-2014 i samverkan med Regionförbundet södra Småland med stöd från från Statens kulturråd. Arbetet 

med att formulera en politisk vision och strategi för bild- och formområdet samt ökad samordning påbörjades 

under 2012. På Kulturparken Småland öppnades också ett öppet utställningsrum för oetablerade konst- och 

kulturaktörer. 

Museet har i arbetet med att använda, bevara och utveckla kulturarvet bland annat inlett det fleråriga 

utvecklingsprojektet Samlingar i tiden, om att utveckla kunskap och nya metoder för förbättrade och mer 

tillgängliga digitala samlingssystem, inte minst med ett brukarperspektiv i fokus. Projektet inkluderar diskussion 

om och förarbete till framtagande av insamlings-, gallrings- och konserveringspolicy.  
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Ljungbergmuseet fick från och med 2012 ett nytt regionalt uppdrag inom konstområdet. I uppdraget ingår: Att 

bedriva konstpedagogisk verksamhet i länet där målgruppen är barn och under skoltid. Att i samverkan med 

berörda aktörer lyfta fram konst med anknytning till Kronobergs län och Småland, samtida och dåtida, genom 

utställningar och programverksamhet. Att utveckla samarbetet med länets lokala konstföreningar. Att förstärka 

det internationella arbetet med konstnärer och museer, framförallt från de nordiska länderna och att aktivt 

medverka i utvecklingen av bild- och formområdet i samverkan med berörda aktörer. I uppdraget ingår att från 

och med 2012 tillämpa MU-avtalet på museet. Under 2012 har den konstpedagogiska verksamheten påbörjat 

etablering och man har jämte detta hållit utställningar med smålandskoppling och samverkat med Johannes 

Larsen Museet i Danmark, samt bjudit in elever från Norge och Finland i aktiviteter under Nordiska skolveckan.  

3. Biblioteksverksamhet 

Länsbibliotek Sydost insatser riktas främst mot kommunbiblioteken, oftast i form av kompetensutveckling eller 

projekt. Allt fler kommunövergripande projekt bedrivs i samarbete med Regionbiblioteket i Kalmar län. 

Biblioteken erbjuder konferenser, studiedagar, bibliotekschefsmöten samt arbetsmöten för medarbetare med 

särskilda områdes- eller målgruppsansvar. Länsbibliotek Sydost har under 2012 arbetat i sitt ordinarie uppdrag 

med utmaningar gällande kommunbibliotekens verksamhetsutveckling kring: 

 Bibliotekets roll som lärcentrum  

 Biblioteket som attraktiv fysisk mötesplats 

 Nya kompetenser med koppling till biblioteket som mötesplats t.ex. scenografer, kultursekreterare 

och kompetenser med inriktning på barn och ungdomar 

 Verksamhet med inriktning på barns och ungdomars fritid 

 Bibliotek som arenor för digital delaktighet, mervärdestjänster som personlig IT-handledning och 

annan informationsvägledning för olika åldrar 

 Samverkan mellan folk- och skolbibliotek, särskilt de integrerade biblioteken (47 % av biblioteken är 

integrerade och ibland är ansvaret fördelat på två nämnder) 

 Marknadsföring av bibliotekets resurser och tjänster 

 Böcker på andra språk (inköpskanaler och litteraturkännedom), upparbeta egna kanaler för inköp och 

ökad kunskap om litteratur från andra delar av världen än den anglosaxiska 

 Riktlinjer för den kompletterande medieförsörjningen 

I den regionala kulturplanen framhålls särskilt följande utvecklingsområden för biblioteksverksamheten: 

 Utveckla samarbetsmodeller kring Kultur och Hälsa 

 Utveckla förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv 

 Öka tillgängligheten för kultur för barn och unga 

 Utveckla en plattform för det fria ordet 

Inom biblioteksverksamheten har Kulturarvsarbetet i Kronoberg blivit försenat på grund av en 

långtidssjukskrivning men i Blekinge har ett Kulturarvsforum genomförts. Tillgänglighet till kultur är en fråga 

som lyfts vid bl a träffar för programansvariga i hela upptagningsområdet. Kompetensutveckling vad gäller 

tillgänglighet har genomförts under året och länsbiblioteket har deltagit vid LL-bokmässan och Festival Spezial. 

I arbetet med att öka tillgängligheten till kultur för barn och unga har projektet Futurum.kom bidragit att flytta 

fram positionerna. Futurum.kom var ett treårigt förändrings- och marknadskommunikationsprojekt som drevs 

2010-2012 av Regionbiblioteket Kalmar län och Länsbibliotek Sydost tillsammans med de 25 

kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med stöd av Kulturrådet. Syftet var att skapa bilden 

av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en 

demokratisk arena för alla. Under 2012 var en prioriterad utbildningsinsats att bredda kunskapen hos 

bibliotekspersonalen om barn och unga. 
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4. Konst och kulturfrämjande verksamhet 

I enlighet med kulturplanens prioriteringar genomförde Riksteatern Kronoberg under 2012 ett antal insatser för 

att öka tillgängligheten till kultur och för att stärka arrangörsledet. Uppdraget från Regionförbundet södra 

Småland att förmedla subventionerad scenkonst till kommunerna bidrog till att drygt 7000 barn tog del av 

scenkonst. Scenkonstföreställningar och teaterresor har arrangerats av riksteaterföreningarna i länet och 

scenkonstkonsulenten har arbetat för ett kvalitativt och varierat utbud. Den vilande teaterföreningen Lessebo 

teaterföreningen har återupptagit sin verksamhet med stöd från scenkonstkonsulenten. I arbetet med att öka 

möjligheterna till eget skapande har Riksteatern Kronoberg medverkat som part i Scenkonst Sydost-nätverket 

där fokus under 2012-års träff med teaterföreningarna var Unga och scenkonst. Under 2012 inleddes 

förberedelserna för ett kulturpolitiskt uppdrag från regionförbundet inriktat mot unga arrangörer. 

Medverkande i styrgruppen för projektet Arrangera för flera som drivs av Handikapprörelsens Idé och 

kunskapscentrum innebär att verksamheten bidrar till att öka tillgängligheten till kultur i länet. 

Dans i Sydost ordinarie uppdrag är att; bredda intresset för dans, skapa nätverk för dans, ge kunskap om dans i 

skolan och samarbeta med arrangörsföreningarna i de tre länen om professionella dansföreställningar. 

Danskonsulenten har under 2012 arbetat med fortsatt etablering av samarbetspartners för dansen i 

sydostregionerna. Kontakt har tagits med lokala arrangörer och kommunala kultursekreterare.  I samarbete 

med lokala aktörer, dansare, danslärare och danskonsulenter i andra län har ett flertal workshops, 

fortbildningsdagar, dansläger och koreografitävlingar genomförts. Medlemskap och inköp av Dansnät Sverige-

föreställningar har bidragit till att sprida den professionella dansen i länet och att erbjuda kompetensutveckling 

för arrangörer.  

Under oktober startades utvecklingsprojekt med Dans i Sydost och Regionteatern Blekinge-Kronoberg för att 

stärka dansens position i länet. Projektets syfte är att barn och unga får tillgång till dans som konstform, att 

scenkonstutbudet breddas genom att utbudet av professionell dans stärks, att konstnärlig utveckling stärks 

genom internationella samarbeten och kontakter(Se även under teater). Inom Scenkonst Sydost har arbetet 

med att utveckla dansen i regionen inneburit att dansen var ett fokusområden under det höstmöte med 

Scenkonst Sydost för tjänstemän och politiker i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. I arbetet med att öka 

tillgängligheten för barn och unga bjöds danskonsulent Signe Landin in till ett samtal om Prata dans vilket också 

genomfördes i samband med Skolscen Sydost. 

5. Regional enskild arkivverksamhet 

Kulturparken Småland, varav Kronobergsarkivet är en del i, har under året bedrivit kulturhistorisk verksamhet 

samt utställningsverksamhet i linje med bolagets uppdrag, t ex arkivhållning, vård av samlingar, forskning, 

rådgivning, utställnings- och programverksamhet, dokumentation. Kronobergsarkivets arkivsamlingar har 

under verksamhetsåret 2012 ökat med 739 volymer har under året tagit emot 90 nya arkivbildare. 

Den 16 augusti 2012 togs första spadtaget till den nya arkivbyggnaden inom Kulturarvscentrum Småland. 

Bygget beräknas vara klart sommaren 2013. Öppningen sker i mars 2014 då Växjö kommun har fört över sina 

arkiv till Kulturarvscentrum. Under tiden kommer arkivmaterialet att vara tillgängligt och Kronobergsarkivet 

kommer redan efter sommaren 2013 att ta det nya arkivet i anspråk. 

Ett förberedelsearbete samt metodutvecklingsprojekt kring Kulturarvscentrum Småland har inletts, inkl öppna 

magasin och möjligheterna att arbeta med en öppen konserveringsverkstad. Utvecklingsarbete sker delvis inom 

ramen för projektet Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014 i samverkan med 

Regionförbundet södra Småland och med stöd av Statens kulturråd.  

6. Filmkulturell verksamhet 
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Reaktor Sydost har som regionalt filmresurscentrum i Sydostlänen arbetat med flera prioriterade insatser i den 

regionala kulturplanen. För att öka tillgängligheten för barn och unga arbetar Reaktor direkt med unga genom 

individuella möten och större samlingar, sk Filmfika. Filmkonsulenterna stödjer också civilsamhället, 

fritidsgårdar och skola i deras arbete med ungas filmskapande. Reaktors stöd i form av dramaturgi, teknik och 

pengar leder till att fler får möjlighet att uttrycka sig genom filmen. 

Att stärka arrangörsledet har för Reaktor bland annat inneburit arbete med Film i Glasriket – en filmfestival i 

glasrikets fyra kommuner där fyra mobila projektorer och ett mobilt system används under gemensamt flagg 

och kan brukas året om. Utlåning av digital teknik har utnyttjats av sex st aktörer med ett tjugotal visningar. 

Reaktor har under året startat en ny stödform att dela ut ett mindre finansiellt stöd till kompetensutveckling 

eller arrangemang inom visningsområdet. Resultatet är tre beviljade arrangemangstöd men inget 

kompetensutvecklingsstöd. 

I arbetet med att utveckla metoder för deltagarkultur genomför Reaktor ett projekt med ett kulturpolitiskt 

uppdrag från regionförbundet - Involvera Publiken, med syfte att främja utvecklingen av digitala biografer som 

aktiva mötesplatser för det lokala kultur- och föreningslivet. Resultatet kommer bli en handbok som kan nyttjas 

av föreningar och andra som vill engagera publiken i arrangerandet av filmvisning.  

Reaktor Sydost fick även under 2012 ett kulturpolitiskt uppdrag för att ytterligare sprida information till 

kulturaktörer i länet om Crowdculture, systemet för microfinansiering på webben. 

7. Främjande av hemslöjd 

Hemslöjden i Kronoberg har flera inriktningar i sitt uppdrag. Hemslöjdkonsulenterna har under året prioriterat 

tre av de fem utvecklingsområden som finns under hemslöjdsfrämjande verksamhet i den regionala 

kulturplanen. Fokus har legat på tre områden för att på lång sikt utveckla verksamhetsområdet hemslöjd: öka 

tillgängligheten till kultur för barn och unga, utveckla metoder kring deltagarkultur, stärka strukturerna för 

kulturella och kreativa näringar. 

För att öka tillgängligheten till kultur för barn och unga har Hemslöjden samarbetat i projekt tillsammans med 

en institution som vanligtvis möter många barn - Regionteatern Blekinge Kronoberg. Projektet har genomförts 

med stöd av regionförbundet. Detta samarbete har befruktat både Hemslöjden och Regionteatern bl. a genom 

att genomföra en föreställning med gestaltning och skapande. 93 % av de budgeterade föreställningarna har 

sålts. Två av utmaningarna har varit att Hemslöjden inte har några subventioner vid föreställningar och att 

institutionen är momspliktig medan Hemslöjden som är ideell förening inte är det. Transaktioner mellan 

institutionerna har på detta sätt fördyrats. Projektpengar har varit helt nödvändigt för att kulturskaparen från 

Hemslöjden ska kunna anlitas.   

För att utveckla metoder kring deltagarkultur har Hemslöjden under året samarbetat med huvudbiblioteken i 

länets kommuner. Utställningen Hållbar utveckling i hemslöjd har visats och under utställningsperioden har 

slöjdkvällar genomförts. Samarbetet med huvudbiblioteken i respektive kommun och Studieförbundet ABF har 

varit till hjälp när det gäller markandsföring och utställningslokal. På detta sätt har många nya medborgare i 

länet som haft möjlighet att ta del av hemslöjd. Denna metod, att med en mindre utställning och aktivitet visa 

hemslöjden i kommunerna, har slagit väl ut. 

Hemslöjden har deltagit nationellt i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 100-årsjubileum både 

regionalt och nationellt. Slöjdare och kreatörer har deltagit i utställningar på Nordiska museet och Liljevalchs 

Konsthall samt Kulturparken Småland, Linnés Råshult, Glimåkra Vävstolsmuseum och under Smålands 

Kulturfestival. Hemslöjdskonsulenterna har i en del fall arrangerat hela utställningar och ibland genomfört en 

del av utställningsarbetet. Att delta nationellt och samtidigt lyfta fram aktiviteten på regional nivå är en metod 

som stärker hemslöjdens verksamhet. 
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Under flera år har Hemslöjden samarbetat med ALMI-företagspartner i Kronoberg för att stärka strukturerna 

för kulturella och kreativa näringar. Insatsen för året har varit att erbjuda slöjdföretag att delta i ett 

mentorskapsprogram. Adepterna rekryterades i Hemslöjdens nätverk och mentorerna handplockades ur Almis 

nätverk. Syftet var att stärka adepterna som företagare och utveckla deras företag och i enkätundersökning 

visade att deltagarna var nöjda med Hemslöjdens och Almis arbete. 

 

2. SAMMANFATTNING AV PRIORITERADE INSATSER FÖR UTVECKLING AV 

VERKSAMHETERNAS KVALITET 

 

1a. Professionell teater 

I Regionteatern Blekinge Kronobergs arbete med att utveckla den moderna scenkonstinstitutionen arbetar de 

kontinuerligt med kompetensutveckling kopplat till verksamhetens konstnärliga kvalitetsutveckling. Detta 

innefattar den konstnärliga personalens arbete med pedagoger från de konstnärliga högskolorna och 

vidareutbildning av teknisk personal för att hålla sig uppdaterad inom utvecklingen i den moderna tekniken. 

Kurser har hållits i röst, sång, versteknik såväl som ritningsprogram och musik- och bildhanteringsprogram. En 

stor del av årets kompetensutveckling har skett inom ramen för kompetensutvecklingsprojektet Kulturkraft 

syd. För att följa med i den konstnärliga utvecklingen inom området arbetar Regionteatern med systematisk 

omvärldsbevakning där den konstnärliga personalen deltar. 

Cirkus i Glasrikets samarbeten med fria konstnärer och konstinstitutioner eftersträvar en hög konstnärlig 

verkshöjd vilket förutsätter en lika hög verkshöjd hos de samverkande parterna, vilket har varit ett prioriterat 

område för verksamheten under 2012. Utvecklande av konstnärlig dialog inom områdena cirkus och konstglas 

nationellt och internationellt t ex i samband med gästspel och medverkan i konstsymposier har även varit 

prioriterat. Man har under året arbetat med formulerande av projekt vars syfte är konstnärlig utveckling av 

verksamheten samt av de konstnärliga fält verksamheten omfattar. Under året har man även arbetat med 

omstrukturering av verksamhetens organisation. 

1b. Professionell dans 

Regionteatern Blekinge Kronobergs arbete med projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 

har inneburit att institutionen knutit nya kontakter inom dansområdet som har bidragit till verksamhetens 

konstnärliga kompetensutveckling. 

Musik i Syd fick 2012 ett kulturpolitiskt uppdrag från regionförbundet – Breddat ansvar för dans 2013. 

Uppdraget innebär att institutionen utvecklar kontakter och kompetens inom dansområdet. Förväntade 

resultat av uppdraget som gemensamt bärs vidare av Musik i Syd, Dans i Sydost och Regionförbundet södra 

Småland är att: 

 Fler invånare i länet, med särskilt fokus på barn och unga, har fått ta del av professionella 

dansföreställningar. 

 Samarbetet kring arrangerande av professionella dansföreställningar och danskunskapande aktiviteter 

i länet har utvecklats och fördjupats. 

Uppdraget omfattar: 

 Arrangera Dansnät Sverige-föreställningen Colin Dunne i Växjö i mars 2013   

 Informationsinsatser riktade till dansskolorna i länet. 

 Erbjuda subventionerat pris till ungdomar och dansskoleelever i länet. 
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 Samverka med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö teaterförening och Dans i Sydost om 

danspaket, publikarbete och danskunskapande aktiviteter kopplat till dansföreställningarna Colin 

Dunne, Cullenbergbaletten och Erik Kaiel under Dansfestival i Växjö 2013. 

1c. Professionell musikverksamhet 

Under 2012 anställdes en ny barn- och ungdomsproducent på Musik i Syds kontor i Växjö för att förstärka och 

utveckla denna verksamhet i Kronoberg. En av Musik i Syds viktigaste målgrupper är barn- och 

ungdomsarrangörer inom alla genrer. Som en direkt följd av denna prioritering skapade Musik i Syd under 2010 

ett Utvecklingscentrum för barn- och ungdomskultur med säte i Kristianstad. Denna verksamhet kommer 

naturligtvis också Kronoberg till del. Musik i Syd har i sitt ordinarie barn- och ungdomsutbud flera program som 

är direkt riktade till Skapande skola. 

Musik i Syds basverksamhet/produktionsverksamhet är till allra största delen bestående av frilansande 

musikgrupper. Denna verksamhet har utvecklats positivt i Kronoberg under senare år och förhoppningen är att 

den positiva utvecklingen skall stärkas ytterligare under 2013. Enbart under Korröfestivalen – Sveriges största 

folkmusikfestival som helt och hållet arrangeras av Musik i Syd – framträder över ett 70-tal s.k. fria grupper. 

Inom ramen för den stora Berättarfestivalen i Ljungby arrangerar Musik i Syd också projektet Musik i Sagobygd, 

som är ett annat exempel på en omfattande verksamhet med fria grupper. 

Musica Vitae knyter till sig frilansare, både musiker och dirigenter. I flera fall av utbudet med frilansgrupper har 

programmet tagits fram i ett nära samarbete mellan producent och artister, inte minst gäller detta i 

programmen för barn och unga. Målsättningen är att då det är möjligt en produktion ska vara ett resultat av en 

gemensam konstnärlig process. 

År 2009 tog Musik i Syd, på uppdrag av Växjö kommun, över konsertverksamheten i Växjö Konserthus. Detta 

gör det möjligt för Musik i Syd att bygga upp en mer långsiktig planering av verksamheten och att öka 

mångfalden och bredden i utbudet. Det öppnar också för en långsiktig planering med samverkande 

orkesterinstitutioner. Målet är också att jämsides med detta ha ett kvalitativt och spännande utbud inom jazz-, 

kammar-, kör-, folk- och världsmusik, både på en nationell och internationell nivå, och därigenom nå en större 

och bredare publik i Växjö och Kronoberg. 

2. Museiverksamhet 

Kulturparken Småland har arbetat med att utveckla verksamhetens kvalitet till stor del genom organisationens 

verksamhetsuppdrag när det gäller att medvetandegöra och strategiskt arbeta med frågor och verksamhet om 

deltagarperspektiv, dialog, samarbeten och tillgänglighetsfrågor. 

I samarbete med Linnéuniversitetet och Regionförbundet södra Småland har man låtit genomföra en 

följestudie av utvecklingsprojektet Delta i syfte att ta vara på erfarenheter som gjorts i förändringsarbetet. 

Flera projekt drivs inom Kulturparken Småland som bidrar till att utveckal verksamhetens kvalitet. Bland dessa 

kan nämnas det ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Kultur, strategi, framtid som syftar till att 

rusta personal och organisation inför verksamhetsens delvis nya inriktning på ökat deltagarperspektiv och ökad 

tillgänglighet. Genomförandefasen med utbildningar och seminarier har inletts under 2012 och involverat all 

personal.  

Verksamheten har inlett det fleråriga utvecklingsprojektet Samlingar i tiden, om att utveckla kunskap och nya 

metoder för förbättrade och mer tillgängliga digitala samlingssystem och med ett brukarperspektiv i fokus. 

Projektet inkluderar diskussion om och förarbete till framtagande av insamlings-, gallrings- och 

konserveringspolicy.  
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Under 2012 inleddes också arbetet med de treåriga projekten Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014 

och Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014.  

Ljungbergmuseet har under 2012 prioriterat att utveckla den konstpedagogiska verksamheten vid museet 

vilket är en del i det nya regionala uppdraget. Verksamheten inom Skapande skola vid museet har även varit 

prioriterat samt de satsningar museet gör på BebisBus – måleri för små barn. I utställningsverksamheten anger 

man det kvalitativa arbetet som alltid står i fokus på Ljungbergmuseet. 

3. Biblioteksverksamhet 

Inom Länsbibliotek Sydost har kompetensutveckling av personalen varit prioriterat under året.  Under året har 

personalen deltagit i konferenser och utbildningar bl a Digidels nätverksträffar, Biblioteksdagarna, 

Hjälpmedelsinstitutets IT-konferens, E-boken och dess omvärld. 

Länsbiblioteket driver utvecklingsprojekt i samverkan med Regionbibliotek Kalmar län för att med hjälp av 

externa projektmedel kunna erbjuda mer kvalificerade föreläsare och externa konsulter samt ge större 

möjligheter för kommunerna att samverka kring utveckling. För att öka kvaliteten på kommunernas 

biblioteksplaner och inspirera till kvalitetsarbete ordnades en utbildningsdag med detta tema, den 

arrangerades tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar län där medverkade experter från Kungliga 

biblioteket. 

4. Konst och kulturfrämjande verksamhet 

Inom Dans i Sydost har arbete för att utveckla verksamhetens kvalitet genomförts bland annat genom 

kompetensutveckling genom Samarbetsrådet för de regionala danskonsulentverksamheterna och Dansnät 

Sverige.  

För att bredda intresset för dans har inspirationsdagar genomförts i Sydost med workshops och 

danskunskapande insatser för sydosts dansutövare, både gällande barn, unga och vuxna, under skoltid och 

fritid. Dans i Sydost har utökat samarbetet med sydosts teaterföreningar med danskunskapande insatser och 

professionella dansföreställningar samt deltagit i olika skolsammanhang för att på så sätt ge kunskap om dans 

som konstform, exempelvis Skolscen Sydost och vid flera Skapande skola-träffar i sydost kommuner. 

Riksteatern Kronoberg har sedan 2007 arbetat med det regionala uppdraget Scenkonst i Skolan. Uppdraget 

innebär att erbjuda kommunerna i Kronberg subventionerad scenkonst med inriktning på dans och fria 

grupper. Från och med 2013 överförs uppdraget till Regionteatern Blekinge Kronoberg och kopplas samman 

med de insatser som görs för att utveckla dansområdet med inriktning på den professionella dansen. Under 

2012 inleddes framtagandet av ett nytt uppdrag till Riksteatern Kronoberg med inriktning mot unga arrangörer. 

Förväntade resultat är att utveckling av arrangörsledet sker såväl som Riksteatern Kronobergs ambition att 

rikta ett större fokus på de unga arrangörerna. 

I slutet av 2012 blev Musik i Syd ansluten organisation vilket innebär att Riksteatern Kronoberg för utökade 

förutsättningar att utveckla scenkonstområdet och utbudet genom ökat samarbete. 

5. Regional enskild arkivverksamhet 

Från den 1 januari 2010 blev Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och personalen flyttades över 

till den nya organisationen. Kronobergsarkivet är numera en viktig och integrerad del av en gemensam 

kulturarvssektor i Kronobergs län. Då verksamheten under året i allt högre grad integrerats med Smålands 

museums verksamhet, inom ramen för Kulturparkens uppdrag, har flertalet anställda inom organisationen 

arbetat med frågor som tidigare sköttes av Kronobergsarkivets personal. På så sätt har verksamheterna 

tillsammans breddat och förstärkt den enskilda arkivverksamheten i Kronobergs län. 
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Som beskrivits ovan under museiverksamhet, har det fleråriga utvecklingsprojektet Samlingar i tiden inletts. 

Projektet syftar till att utveckla kunskap och nya metoder för förbättrade och mer tillgängliga digitala 

samlingssystem, inte minst med ett brukarperspektiv i fokus. Projektet inkluderar diskussion om och förarbete 

till framtagande av insamlings-, gallrings- och konserveringspolicy. 

6. Filmkulturell verksamhet 

Reaktor Sydost har tillfört verksamheten ny kompetens genom att två nya filmkonsulenter har anställts. En 

tjänst som filmproduktionshandläggare och en filmkonsulent med inriktning på Film i skolan. Anledningen till 

nyanställningarna är dels att efterfrågan på filmkonsulenternas stöd till skolor som vill arbeta med film har ökat 

markant. Dels att en geografisk uppdelning mellan resurser på film i skolan har förbättrat dialog och 

uppföljning med skolorna.  

Vidare har Reaktor Sydost arbetat mer med att marknadsföring om det stöd de kan erbjuda. Detta för att fler 

ska hitta till det stöd som finns. Man har även jobbat för att förbättra projektstödet till de som söker 

medfinansiering för filmproduktion genom bl.a. förbättrade ansökningsformulär.  

7. Främjande av hemslöjd  

För Hemslöjden Kronoberg har kvalitén i verksamheten utvecklats bland annat genom samverkan med andra 

organisationer. I projektet Korgen – en sammanflätad historia har hemslöjden samarbetat med Regionteatern 

Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Blekinge. Detta har stärkt hemslöjden som kulturområde mot gruppen 

barn och unga. Projektet har bidragit till att förmedla kulturarv och kunskaper genom gestaltning och 

skapande. Ett nytt pedagogiskt arbetssätt har växt fram vilket verksamheten kan komma att ha nytta av i 

framtiden. Ett större nätverk riktat mot gruppen barn och unga vilket har lett till fler uppdrag inom skolans 

verksamhet. 

Hemslöjden har prioriterat att synas mera nationellt och regionalt vilket har inneburit att de nått många nya 

medborgare med utställningar och aktiviteter. Kultursekreterare och huvudbiblioteken i länet har efterfrågat 

flera utställningar och aktiviteter. För att erbjuda medborgarna en hög kvalitet på kurser och utbildningar 

anlitas skickliga kursledare i sina respektive tekniker.  

Samarbete med Almi företagspartner i Kronberg har pågått under flera år genom olika projekt. Under 2012 

genomfördes ett mentorsprogram. Samarbetet innebär för Hemslöjden att kompetens inom företagsutveckling 

knyts till Hemslöjdens uppdrag inom kulturella och kreativa näringar och att nätverk inom Hemslöjdens 

kompetensområde tillgängliggörs för Almi. Ett regionalt kulturpolitiskt uppdrag formulerades även under 2012 

till Hemslöjden Kronoberg som på lång sikt syftar till att öka utbudet av hantverksprodukter med koppling till 

länets kulturarv. Arbetet sker kopplat till regionförbundets projekt Re-Think med mötesplatsen C´reD samt 

Kulturparken Småland. 

 

3. SAMMANFATTNINGAV PRIORITERADE INSATSER FÖR ATT INTEGRERA  

- BARN OCH UNGAS RÄTT TILL KULTUR 

- INTERNATIONALISERING 

- INTERKULTURELLT ARBETE 

 

1a. Professionell teater 

Barn och ungas rätt till kultur 
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Regionteatern Blekinge Kronoberg producerade under 2012 totalt 10 produktioner varav 5 riktade sig till barn 

och unga. Teatern har under året erbjudit teaterföreställningar för barn och unga från förskolan till gymnasiet. 

Sammanlagt spelades 330 föreställningar för barn och unga under 2012. 

I utvecklandet av ett Mobilt scenkonstteam har teatern ökat fokus på barns och ungas egna skapande. Detta 

arbete sker både kopplat till teaterns scenkonstproduktion och som fristående projekt. 2012 genomfördes 210 

aktiviteter utöver föreställningarna.  

Under 2012 formulerades ett regionalt kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg kallat Ny 

publik. Uppdraget syftar på lång sikt till att skapa en relation till en potentiell publik inom målgruppen 

ungdomar och unga vuxna. 

Cirkus i Glasrikets produktioner riktar sig till en bred publik men månar särskilt om barn och unga. Under 2012 

vidareutvecklades den pedagogiska verksamhet i form av Konstglasskola för barn och unga som genomfördes i 

Kosta. Detta gav deltagarna möjlighet till eget skapande samt ett överförande av kunskap inom glasområdet. 

Ytterligare kurser planeras 2013 i både Kronobergs och Kalmar län i samarbete med The Glass factory. Circus 

Camps, cirkusskola för barn och unga, genomfördes i samarbete med Växjö kommun. Även här gavs deltagarna 

möjlighet till eget skapande. 

Internationalisering 

I uppsättningen av Håpas du trifs bra i fengelset av Susanna Alakoski arbetade Regionteatern Blekinge 

Kronoberg med tillsammans med en finsk regissör och en finsk scenograf. Tillsammans med organisationerna 

inom nätverket Scenkonst sydost arrangerades en gästspelsturné med Shanghais teaterakademis uppsättning 

av Fröken Julie som pekingopera. Föreställningen spelades i Växjö, Karlskrona och Kalmar. I slutet av året 

beviljades Regionteatern medel från EUs South Baltic program för projektet Ciconia. Projektet syftar till att 

kartlägga, stimulera och främja mobilitet för fria scenkonstaktörer i South Baltic regionen(Litauen, Polen, 

Tyskland, Danmark, Sverige). 

Under 2012 utvecklades Cirkus i Glasriket i en internationell riktning. Föreställningen FISH i samproduktion med 

det danska cirkuskompaniet TinCanCompany skickades av danska regeringen till Nationalteatern i Prag för 

gästspel. Circus Glass Royale – Circus i Glasriket var Sveriges bidrag vid International Glass Symposium 2012 i 

Tjeckien. Föreställningen Black Madonna gästspelar på Nationalteatern i Prag i samarbete med Ajeto 

Glassworks och Svenska Ambassaden i Prag, i Novy Bor (Tjeckien) under International Glass Symposium, samt 

på Bornholm under International Glass Context 2012 i samarbete med Baltic Sea Glass. Dessa samarbeten har 

varit mycket fruktbara med avseende på konstnärligt utbyte samt interkulturellt samarbete och byggande av 

nätverk. Fortsatta samarbeten planeras.  

Interkulturellt arbete 

I projektet Araby Community Art som är ett treårigt projekt 2012-2014 arbetar Regionteatern Blekinge 

Kronoberg med att skapa möjligheter för människor från olika kulturer att mötas i gemensamma konstnärliga 

projekt ledda av teatern. Projektet bedrivs i samarbete med Växjö kommun och har utvecklingsmedel från 

Statens Kulturråd. 

I samband med Cirkus i Glasrikets gästspel I Tjeckien respektive Danmark skedde dialog och interaktion med 

konstnärer från respektive land då de medverkade i föreställningarna. Detta ledde i sin tur till 

erfarenhetsutbyte och nya perspektiv för de samverkande parterna. Fortsatt utbyte och dialog planeras med 

dessa parter och ytterligare aktörer i det internationella nätverket som verksamhetens medverkan i 

internationella konstsymposier och biennaler gav upphov till.  
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1b. Professionell dans 

Barn och ungas rätt till kultur 

Inom området professionell dans med inriktning på barn och sker arbetet till stor del idag inom det regionala 

uppdraget, Satsning på scenkonst i skolan, under 2012 genomfört av Riksteatern Kronoberg. Under året 

genomfördes 31 subventionerade dansföreställningar under skoltid i länet.  Uppdraget är fr.o.m. 2013 flyttat 

till Regionteatern Blekinge Kronoberg för att kopplas till de insatser som görs i projektet Kronoberg Blekinge 

utvecklar scenkonsten 2012-2014. Syftet med projektet är att barn och unga får tillgång till dans som 

konstform, att scenkonstutbudet breddas genom att utbudet av professionell dans stärks, att konstnärlig 

utveckling stärks genom internationella samarbeten och kontakter. Det innebär att under projekttiden forma 

en regional uppsökande verksamhet där barn och unga får möjlighet att närma sig dansen som konstform. 

Musik i Syds uppdrag – Breddat ansvar för dans 2013, formulerades under 2012 i syfte att erbjuda professionell 

dans i länet genom Dansnät Sverige i samverkan med Dans i Sydost och med andra arrangerande parter. I 

uppdraget, som kommer att följas upp under 2014 ingår att erbjuda subventioner till ungdomar och 

dansskoleelever i länet. 

Internationalisering 

 

Som beskrivits tidigare om projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 kommer fokus på 

den professionella dansen och utveckladet av internationella kontakter att vara två av huvudsyftena för 

projektet. Samverkan med nationella aktörer så som Skånes dansteater kommer att vara ett led i att utveckla 

det internationella perspektivet. Under hösten 2012 startades projektet upp och arbetet med ett dansresidens 

kommer att genomföras under 2013. 

Interkulturellt arbete 

Liksom det internationella arbetet är projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 en 

satsning och en ambition att utveckla den professionella dansen i länet. Integreringen av det interkulturella 

perspektivet är en förutsättning för att utvecklingsarbetet ska drivas i linje med den regionala kulturplanen och 

de målen som är uppsatta som såväl den regionala som den nationella nivån. Resultaten av detta arbete 

återstår att följa upp i nästa års uppföljning av kultursamverkansmodellen. 

1c. Professionell musikverksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

Barn- och ungdomsverksamheten har generellt fortsatt hög prioritet inom Musik i Syd, såväl när det gäller att 

öka antalet traditionella skolkonserter, som att utveckla olika Skapande skola-projekt. Musik Direkt har 

genomförts i Kronoberg sedan starten av arrangemanget och utvecklas i positiv riktning. I enlighet med det 

prioriterade området, Öka tillgängligheten till kultur för barn & unga, i kulturplanen har Musik i Syd under 2012 

prioriterat sitt arbete med att stärka arrangörsledet med avseende på att öka tillgängligheten till kultur för barn 

och unga. 

Som en del i att öka tillgängligheten till kultur för barn och unga anordnades ett strategiskt samtal om 

Skapande skola tillsammans med regionförbundet och Älmhults kommun under våren 2012. 

 Internationalisering 

 

En betydande del av Musik i Syds verksamhet sker i ett internationellt perspektiv. Flera av de ensembler som 

framträder i konsertproduktioner, eller ingår i några av de festivaler som Musik i Syd är delaktig i, kommer från 

utlandet. Under 2012 har Musik i Syd svarat för festivaler med ett omfattande internationellt innehåll. Exempel 
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på detta är Ystad Sweden Jazz Festival, Båstad kammarmusikfestival, Palladium Baroque och Korröfestivalen. 

Samarbetet i Öresundsregionen innebär i sig en internationalisering, flera verksamma ensembler har en 

internationell sammansättning och festivalerna har alltid en internationell ambition.  

När det gäller kammarkonserter är det helt avgörande för en framgångsrik internationell lansering att Musik i 

Syd kan samarbeta med i landet/på orten betydelsefulla och kompetenta arrangörer. Det nära samarbetet med 

duktiga arrangörer i Skåne och Kronoberg skapar möjligheten att genomföra turnéer med gästspelande artister 

och ensembler på hög nivå. I exempelvis Musik i Syds Englandsatsning 2012 har engelska ensembler kunnat 

erbjudas flertalet konserter i södra Sverige med bl.a. Badke String Quaret, The Classic Buskers, Matthew Trusler 

& Ashley Wass och Fujita Piano Trio. 

Europeiskt festivalsamarbete och EU-projekt – Växjö, Helsingborg, Malmö och Kristianstad ingick i den 

Europeiska orgelfestivalen Connecting Arts och dess 42 konserter med flertal spännande produktioner från 

Holland, Frankrike och Turkiet.  

Musik i Syd svarade under 2012 för en Sverigeturne med en kör och en vokalensemble. Kören Balsis från 

Lettland och Vokalkvartetten The Idea of North från Australien med konserter bl.a. i Älmhult, Västerås, samt 

under Lund Choral Festival. 

Under festivalen Music Around 2012 har Musik i Syd  haft möjligheten att bjuda tre av Londons mest 

framstående ensembler att gästspela i Sverige: London Sinfonietta, Academy of Ancient Music och BBC Singers. 

Utöver den särskilda satsningen på England och London har Musik i Syd även medverkat och stöttat svenska 

musikers konserter/turnéer i Skottland, Brasilien, Tyskland med flera länder. 

Utöver detta har Musik i Syd som ytterligare ett led i det internationella arbetet, lagt ner ett stort engagemang 

i form av personella resurser och finansiella åtaganden på att få den internationella ISPA-kongressen 

(International Society for the Performing Arts) till Sverige i juni 2015. 

 Interkulturellt arbete 

Musik i Syds konsertverksamhet innebär en mängd olika genrer som i sig är ett bidrag till mångfald. 

Förhoppningen med en sådan produktionsprofil är också att därigenom nå en bredare publikgrupp. Inte minst 

är detta viktigt i arbetet med musik för barn och unga. Utbudet för skola och förskola har stor bredd och till 

uppgift att skapa nyfikenhet och intresse för mångfald och inte minst intresse för musik från andra kulturer än 

den svenska. 

Därutöver gör Musik i Syd ett stort antal konserter under rubriken folk- och världsmusik (framgår i statistiken). 

Musik i Syd är utöver detta engagerade i olika projekt och festivaler som har inriktning folk- och världsmusik. 

2. Museiverksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

Kulturparken Småland har under året arbetat med barn och unga i anknytning till utställningar och verksamhet 

i huset. Man har genomfört skolprogram, visningar, stadsvandringar, lovaktiviteter och programverksamhet. 

Den pedagogiska avdelningen på Kulturparken Småland har med uppstart 2012 inlett samarbete med avdelning 

11 på Centrallasarettet i Växjö. Samarbetet är en del i att genomföra ett regionalt kulturpolitiskt uppdrag kring 

kultur och hälsa. I samarbetet kommer under 2013 den pedagogiska personalen att tillsammans med 

lasarettets lekterapeuter, lärare och bibliotekspersonal ta fram former för hur de barn som vistas på lasarettet 

ska kunna ta del av Kulturparkens utbud. Blanda annat tittar man nu på hur schemalagda besök på museet 

utanför ordinarie tid kan gå till. Ytterligare en prioriterad insats för Kulturparken riktad till barn och unga har 

varit att utveckla Skapande skola-utbudet. 
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Ljungbergmuseet har som en av delarna i det regionala uppdraget erbjudit konstpedagogisk verksamhet till 

barn och unga under skoltid. Man har som tidigare nämnts erbjudit måleri för de yngre barnen under rubriken 

BebisBus och utvecklat utbudet inom Skapande skola. 

Internationalisering 

Inom ramen för ESF kompetensutvecklingsprojekt Kultur strategi framtid, har Kulturparken Småland inlett och 

deltagit i ett långsiktigt utbyte med ett flertal museer och organisationer i Glasgow, Skottland.  

Under 2011-2012 genomförde Kulturparken Småland projektet Embrace under konstnärlig ledning av Lixuan 

An. Projektets syfte vara att, med en utställning som bas, skapa en rad aktiviteter med anknytning till 

immigration och emigration. Målet var att ändra attityder, minska främlingskap och skapa nya kontakter 

mellan grupper i Småland som idag lever relativt åtskilda från varandra. Ett antal etablerade och respekterade 

svensk-amerikanska konstnärer, från tidigt 1900-tal fram till nutid, medverkande i utställningen. Konstnärerna 

utforskade hur identiteten skiftar i samband med migration och visade en del av deras egen personliga resa i 

sökandet efter ett bättre liv.  

Ljungbergmuseet har som del i det regionala uppdraget att förstärka det internationella arbetet med 

konstnärer och museer, framförallt från de nordiska länderna. Museet har idag utställningssamarbete med 

framförallt Danmark. 

Interkulturellt arbete 

I Kulturparken Smålands arbete med projektet Embrace integrerades det interkulturella perspektivet på så vis 

att ett av delmålen var att utveckla nya arbetsmetoder för en kulturinstitution att i samarbete med ideella 

organisationer, akademi, näringsliv och offentliga aktörer arbeta med deltagarperspektiv. Konstnärernas 

utforskande arbete med identitet och migration kopplades till den resa som invandrare som kommer till 

Sverige idag gör. Länets invånare engagerades att vara medskapare i aktiviteter om migration och 

metodutveckling utifrån mångfaldsperspektivet.  

Under året genomfördes en fotoutställning Refugees med svensk gästcurator med ursprung i Somalia - 

Abdinoor Mohamed och med fotografier av fotograf Andreas Ragnarsson. De har båda varit i Nairobi och 

träffat somaliska flyktingar som är på väg till Växjö för att återförenas med sina släktingar. 

Kulturparken Småland samarbetade under året med Mackens ekonomiska förening och deras arbete med 

svensk språkverkstad, där reception och kafé på Utvandrarnas hus under delar av 2012 drivits av deltagare och 

personal från Macken. 

Ljungbergmuseet anger att man i sitt arbete med att integrera det interkulturella perspektivet har arbetat med 

detta inom det utställningssamarbete som sker med Danmark. 

3. Biblioteksverksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

Verksamhetsutvecklaren för barn och unga har gjort besök på samtliga kommunbibliotek i Blekinge och 

Kronoberg. Två arbetsmöten för barn- och ungdomsbibliotekarier har genomförts, varav ett som en 

utbildningsdag där surfplattan stod i fokus och hur den kan användas i barn- och ungdomsbibliotekariernas 

verksamheter. I november genomfördes Författardagen i Hässleholm, en dag med fokus på mötet med barn- 

och ungdomsförfattare och förmedlare av litteratur. Den riktar sig framför allt till bibliotekspersonal, lärare och 

pedagoger. Arrangemanget är årligen återkommande och arrangeras i samverkan mellan Författarcentrum Syd 

och Kultur Skåne/Regionbiblioteket, länsbiblioteken i Kalmar och Jönköping samt Länsbibliotek Sydost. 
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Författardagen samlade sammanlagt runt 220 personer från södra Sverige och fick ett positivt gensvar från 

såväl publik som författare. 

Under året har arbetet med att ta fram en gemensam barnbiblioteksfigur startat. En figur som ska kunna 

användas på webben, i biblioteksrummet och i samband med marknadsföring (affischer, vykort, kassar etc.). 

Fokus inom barn- och skolverksamheten har under året lagts på projekten Barn, unga, bibliotek. Futurum.kom 

och breddseminarierna om barn och unga samt starten av Skolbibliotekarielyftet. 

Internationalisering 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och Svenska Daisy-konsortiet (SDK) är samverkansparter kring 

tillgänglighetsfrågor för läshindrade. En verksamhetsutvecklare på Länsbibliotek Sydost är invald som 

ordförande i SDK. Länsbibliotekarien har varit med i styrelsen för Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, SLB. I 

samband med årsmötet arrangerade SDK tillsammans med TPB en konferens om tillgänglig publicering. Vid det 

internationella DAISY Consortiums årsmöte i Baltimore, USA, representerade ordförande SDK. 

Interkulturellt arbete 

Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för 

värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona). En enkät har genomförts för att undersöka hur bibliotekens behov av 

mångspråkig litteratur tillgodoses genom de lokala, regionala och nationella bestånden. Medieförsörjningen av 

den mångspråkiga litteraturen är en del i Länsbibliotekets arbete med att tillgängliggöra litteraturen för länets 

invånare. I tillgänglighetsabetet ligger man långt fram och med satsningar där det interkulturella perspektivet 

kan integreras. 

4. Konst och kulturfrämjande verksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

Dans i Sydost har i sitt ordinarie uppdrag att på en rad olika vis arbeta med att tillgängligöra kultur för barn och 

unga. Exempel på aktiviteter riktade direkt till målgruppen  är danssommarjobb, koreografitävlingar och street 

dance-läger och till kompetensutveckling för lärare och danspedagoger. Som tidigare nämnts är 

utvecklingsprojektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 ett led i att barn och unga får 

tillgång till dans som konstform, att scenkonstutbudet breddas genom att utbudet av professionell dans stärks, 

att konstnärlig utveckling stärks genom internationella samarbeten och kontakter. 

I samverkan med Riksteaterns teaterkonsulenter i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg har danskonsulenten 

medverkat i urvalet av scenkonstutbud riktad mot skola och förskola i länen. 

Riksteatern Kronoberg har i arbetet med att tillgängliggöra kultur för barn och unga arbetat med att samordna 

den subventionerade scenkonsten för barn och unga under skoltid till kommunerna. Under året har 

verksamheten deltagit i projektet Teater Respekt som är ett ungdomsprojekt för arbetslösa och projektet LÄNK 

2012. Riksteaterns inflytandeprojekt påbörjades i Ljungby kommun och riksteaterkonsulenten har fungerat 

som ett stöd för Älmhult Teaterförening som har arbetat med och för ungdomsgrupp på Haganässkolan i 

Älmhult. 

Internationalisering 

 

Under fyra dagar i augusti, deltog Dans i Sydost vid AeroWave dansfestival i Bassano, Italien, för 

omvärldsbevakning, tillsammans med övriga parter i Dansnät Sverige. AeroWave är ett europeiskt nätverk för 

professionella dansföreställningar. I nätverket ingår 36 länder. 

Riksteatern Kronoberg har i arbetet med internationalisering medverkat i arrangerandet av gästspelet från 

Shanghai Teater Akademi i oktober, Fröken Julie som pekingopera.  
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I medverkan på Scenkonst Sydost-konferens i Polen gjordes ett studiebesök på Sopot Stage off the BICZ. 

 Interkulturellt arbete 

Under året har danskonsulenten arbetat extra med olika street dance projekt för att nå barn, ungdomar och 

vuxna från båda könen och olika grupper. Street dance är en dansform, där alla möts under lika villkor oavsett 

språk, kön eller religion. 

Riksteatern Kronoberg anger att det interkulturella arbetet sker i samband det strategiska arbetet med 

verksamhetsplan för Scenkonst Sydost och i verksamhetsdiskussionerna med riksteaterföreningarna. 

5. Regional enskild arkivverksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

I likhet med de flesta arkivinstitutioner har Kronobergsarkivet den mesta kontakten med den 

historieintresserade allmänheten genom telefon och e-post. I och med det utvecklingsarbete som bedrivs med 

öppnandet av Kulturarvscentrum Småland kommer samlingar och arkivmaterial att tillgängliggöras på ett helt 

nytt sätt för allmänheten. Arkivet kopplas samman med den pedagogiska verksamhet som finns inom Smålands 

museum och Kulturparken Småland vilket innebär en utökad tillgänglighet för barn och unga. 

 Internationalisering 

 

Kulturarvscentrum Småland kommer att kunna erbjuda forskare från hela världen forskarservice, forskarplatser 

och tillgång till ett omfattande forskningsbibliotek. En grundsten i arbetet med Kulturarvscentrum är att 

tillgängliggöra föremålssamlingar genom så kallade öppna magasin med möjlighet till visningar och olika former 

av gestaltningar samlingarna. Det gemensamma forskningsbiblioteket är under uppbyggnad och 

forskningsbiblioteket kommer att anslutas till Kungliga Bibliotekets sökdatabas Libris. Biblioteket omfattar stora 

samlingar av arkeologisk, historisk och kulturhistorisk litteratur om Småland och en av Sveriges största 

samlingar av glaslitteratur. 

Interkulturellt arbete 

Projektet Samlingar i tiden som tidigare har beskrivits innebär att ny kunskap och nya metoder för förbättrade 

och mer tillgängliga digitala samlingssystem utvecklas, inte minst med ett brukarperspektiv i fokus. Projektet 

inkluderar diskussion om och förarbete till framtagande av insamlings-, gallrings- och konserveringspolicy. 

6. Filmkulturell verksamhet 

Barn och ungas rätt till kultur 

Reaktor stödjer unga direkt genom individuella möten och större samlingar sk Filmfika. Filmkonsulenterna 

stödjer också civilsamhället, fritidsgårdar och skola i deras arbete med ungas filmskapande. Reaktors stöd i 

form av dramaturgi, teknik och pengar leder till att fler får möjlighet att uttrycka sig genom filmen. 2012 har 

varit ett mycket intensivt år när det gäller arbetet med Film i Skolan.  

Skapande Skola insatserna Reaktor har arbetat med har fungerat som en dörröppnare för mötet mellan 

professionella filmare, pedagoger, barn och unga. Reaktor har koordinerat efterfrågan av filmarna, planerat 

och följt upp genomförandena och i vissa fall varit ett stöd för skolan i deras ansökningar. Barnen har fått 

uttrycka sig med film och mött förebilder. För att integrera barnperspektivet vill Reaktor, genom lyhördhet för 

barn och ungas åsikter, oförvanskat lyfta deras behov och röster såväl i de egna insatserna som i andras 

beslutsunderlag.  
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Ett exempel under året är skolbarnen involverade i ett EU-projekt, där de varit med och planlagt innehållet i 

projektet. 

Internationalisering 

 

Film visas över hela världen och förutsättningarna ändras i snabb takt. För att hänga med är det viktigt att ha 

en internationell utblick. Bland annat deltog Reaktor Sydost på Europa Cinemas kongress i Paris under år 2012. 

Även när det gäller estetiska lärprocesser och filmarbete i skolan håller sig Reaktor Sydost väl a jour med den 

internationella utvecklingen på området. Initiativ undersöks löpande för samverkans- och utvecklingsprojekt 

med andra länder. Under 2012 påbörjades arbetet med att ta det Brittiska konceptet Filmclub till Sverige i 

samarbete med Studieförbundet BILDA. 

Interkulturellt arbete 

Reaktor Sydost belyser i beskrivningen av sitt interkulturella arbete filmen som en kraftfull konst- och 

medieform för att främja kommunikationen mellan människor från olika kulturer. Att redan i tidig ålder få 

berätta sin historia, och att träna sig på att se och förstå världen ur andras synvinkel är helt nödvändigt för att 

en interkulturell utveckling ska kunna ske. Reaktor Sydost ska bidra till att skapa arenor där fler röster får höras, 

där alla blir sedda och respekterade, samt verka för att så även ska ske hos samarbetspartners 

Under 2012 har kraft lagts på att stimulera visning av regionala kortfilmer som förfilm vid olika 

visningsarrangemang. Vidare strävar verksamheten efter att vara tillgänglig för olika människor och lyssna på 

deras berättelser. 

7. Främjande av hemslöjd 

Barn och ungas rätt till kultur 

Under året har flera aktiviteter för barn genomförts. Korta nedslag och längre återkommande aktiviteter har 

etablerats och kommer att bli återkommande. Aktiviteterna har varit i form av lovslöjd och familjedagar. Vid 

större arrangemang såsom Vårstad och Smålands kulturfestival har Hemslöjden Kronoberg deltagit med olika 

former av verksamhet för barn.   

Slöjdklubbar har bedrivits i tre kommuner för barn mellan 7 – 12 år på fritiden. Samma barn har återkommit vid 

flera tillfällen under året. Projektet Korgen – en sammanflätad historia vänder sig till barn i åldern 10 – 12 år 

och är ett projekt som sträcker sig fram till mitten av 2013. 

En stor arbetsinsats har gjorts av Hemslöjden för att etablera verksamhet inom Skapande skola. Flera utbud har 

tagits fram och sålts till olika skolor. Under 2012 formulerades ett nytt uppdrag till Hemslöjden som kommer 

att genomföras med start 2013.  Uppdraget syftar bl.a. till att utveckla ett nytt pedagogiskt arbetssätt, att fler 

barn och unga än tidigare i åldern 14-19 år har tagit del av hemslöjd och berättande samt att Hemslöjden 

Kronoberg och Berättarnät Kronoberg har ökat kvalitén i hur respektive organisation förmedlar sin kunskap. 

Interkulturellt arbete 

I Slöjdklubben erbjuds barn med olika kulturell bakgrund att ta del av den kunskap som förmedlas. 

I projektet Korgen - en sammanflätad historia har barn med olika kulturell bakgrund kunnat identifiera sig. 

Korgen är en global företeelse som förekommer över hela världen. Under en dag har Hemslöjden arrangerat en 

temadag om ull för barn och vuxna i ett mångkulturellt bostadsområde. 

 



Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg 
Uppföljning av Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014, 2013-05-24 

18 

 

4. SAMANFATTNING AV PRIORITERADE INSATSER FÖR ATT INTEGRERA 

- JÄMSTÄLLDHET 

-TILLGÄNGLIGHET 

 

Jämställdhet  

 

I den regionala kulturplanen beskrivs utmaningen med att mäns och kvinnors deltagande i och inflytande på 

kulturlivet har visat sig vara ojämlikt. Särskilt har detta påtalats nationellt inom film, musik samt bild- och 

formområdet. För den aktuella situationen i Kronobergs län finns idag ännu inget samlat underlag som 

beskriver förhållandena. Därför finns det behov av könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalys. Införandet 

av Kulturdatabasen är en del av arbetet för en överblick över nuläget. Arbetet med att integrera 

jämställdhetsperspektivet ingår också i den kvalitativ uppföljning verksamheterna har lämnat in till 

regionförbundet. 

Regionala utvecklingsmedel avsatta för uppdrag och projekt inom kulturområdet har med start 2012 kopplats 

till den regionala kulturplanen. 2012 inleddes en genomlysning av genomförda projekt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och under 2013 kommer 4R-metoden (metod för jämställdhetsintegrering som bygger 

på Representation, Resurser, Realia, Realisera) att integreras i uppdrags-och projekthantering. 

Inom ramen för projektet Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014 kommer en strategi och vision att tas 

fram. 2012 startade arbetet med att ta fram en kartläggning som en del i underlaget. I projektets andra fas 

kommer en jämställdhetsanalys att genomföras i samband med att en handlingsplan tas fram.  

En särskild satsning som kan nämnas inom museiområdet är Kulturparken Smålands arbete inom projekten 

Jämus och Samlingar i tiden med fokus på museipedagogik, genus och policy för insamling. 

Inom scenkonstområdet arbetar Regionteatern Blekinge Kronoberg utefter en treårig jämställdhets- och 

mångfaldsplan. Teatern har bland annat tagit fram verktyg för att implementera jämställdhetsperspektivet i det 

dagliga arbetet, från planering till produktion. I Cirkus i Glasrikets verksamhet har den pedagogiska 

verksamheten; Glaskonstskolan och Cirkus Camps ett uttalat jämställdhetsperspektiv och aktiviteter som syftar 

till delaktighet och eget skapande. 2012-års produktion Black Madonna utgick från en tematik med 

genusperspektiv.  

Musik i Syds verksamhet består av produktioner, konserter och festivaler som till stor del sker i samverkan med 

lokala föreningar och arrangörer. I vissa fall har Musik i Syd inflytande i processen att ta fram en repertoar och 

konstnärlig ledare via repertoarråd eller styrelse. Vid andra tillfällen är det den lokala föreningen som har fulla 

ansvaret. Detta innebär att det är svårt att ta fram statistik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Bilden är dock 

att det är relativt jämt fördelat mellan män och kvinnor, både vad gäller konstnärligt övergripande ansvar och 

medlemskap i förening/styrelse/repertoarråd.  

I samtliga konsulentverksamheter: Dans i Sydost, Riksteatern Kronoberg, Reaktor Sydost, Länsbibliotek Sydost 

och Hemslöjden Kronoberg arbetar man för att genomsyra jämställdhetsperspektivet i utbudet av i aktiviteter 

och vem som får tillgång till de resurser som konsulenterna erbjuder.  Exempelvis arbetar Hemslöjden med att 

bredda deltagandet i hårdslöjdsaktiviteter som har traditionellt varit en mansdominerat området till båda 

könen. Idag det är övervägande flest kvinnor som deltar. 

Inom filmområdet arbetar Reaktor Sydost särskilt med unga filmare för att förändra strukturerna underifrån i 

en ojämställd filmbransch. Det görs bland annat genom det regionala nätverket Filmsyster och genom att lyfta 

in kompetenta kvinnor och män i sammanhang där de bryter invanda könsmönster. Det kan tex gälla val av 

föreläsare och utbildare.  
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Tillgänglighet 

 

Alla medborgare ska kunna ta del av sina rättigheter vilket innebär att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. 

Tillgängligheten till kulturutbudet påverkas av en rad aspekter där beaktandet av kultursektorns lokaler, 

information samt planering och beslutsfattande är särskilt viktigt. Arbete för att utöka tillgängligheten till kultur 

har gjorts genom såväl projektverksamhet som i organisationernas ordinarie verksamhet. 

2012 inleddes arbetet för att utveckla likvärdiga förutsättningar för transport till och från kulturaktiviteter 

under skoltid. Syftet är att öka tillgängligheten till kulturlivet och arbetet pågår tillsammans med Länstrafiken 

Kronoberg. En utgångspunkt har varit Region Skånes projekt Tillgänglighet – kulturinstitution – kollektivtrafik 

där Skåne, Kronoberg och Blekinge tagit sig an frågan gemensamt. 

Kulturparken Småland har inom museiområdet genomfört projektet DELTA, ett samarbete mellan Kulturparken 

Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Linnéuniversitetet. Projektet syftar till metodutveckling och 

utvärdering av specifika deltagarprojekt i syfte att öka medborgarnas delaktighet och samskapande i 

kulturinstitutionernas verksamheter. 

Arrangera för flera är ett projekt som drivs av Handikapprörelsens Idé- och kunskapscentrum i Kronoberg, med 

Musik i Syd som partner och med stöd av regionförbundet. Syftet är att skapa kunskap hur man kan 

tillgängligöra evenemang för en publik med funktionsnedsättning.  

För att förbättra den fysiska tillgängligheten och leva upp till tillgänglighetskraven har Regionteatern Blekinge 

Kronoberg byggt om entré och entréramp. Kontinuerligt genomförs syntolkade föreställningar och vid 

turnerande föreställningar tas alltid en hörslinga med. Teaterns hemsida är anpassad efter certifierade riktlinjer 

för tillgänglighet. 

Cirkus i Glasriket har bedrivit sin verksamhet till stor del på mindre orter för geografisk tillgänglighet och den 

pedagogiska verksamheten har delvis varit uppsökande. Detta möjliggör en ökad spridning över 

socioekonomiska fält då verksamheten når en publik som kanske inte alltid besöker kulturinstitutioner.  

I samtliga konsulentverksamheter: Dans i Sydost, Riksteatern Kronoberg, Reaktor Sydost, Länsbibliotek Sydost 

och Hemslöjden Kronoberg arbetar man med riktade insatser för att tillgängliggöra för alla att ta del av 

kulturen i länet.  Exempelvis inom Dans i Sydost har erfarenheterna från det genomförda projektet 

Dansförmå(n)ga fortsatt i wokshops på särskolor och daglig verksamhet med en professionell dansare och en 

danskoffert med pedagogiskt material. Riksteatern Kronoberg ingår i styrgruppen för projektet Arrangera för 

flera (nämnt ovan). Länsbibliotek Sydost arbetar exempelvis med att främja arbetet med lättläst litteratur och 

information inom den kommunala handikappomsorgen tillsammans med representanter från Föreningen för 

barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst. 

 

5. LANDSTINGETS/REGIONENS SÄRSKILT PRIORITERADE INSATSER 

 

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland arbetar utifrån tio prioriteringar under 

planperioden 2012-2014. Utvecklingsarbetet bedrivs i form av processer där olika aktörer är involverade och 

insatserna avgörs därför efterhand. Under 2012 har det inneburit en tyngdvikt på insatser inom: Stärka bild- 

och formområdet, Utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet, Utveckla förutsättningarna för att bevara, 

använda och utveckla vårt kulturarv, Utveckla metoder kring deltagarkultur och Utveckla samarbetsmodeller 

kring kultur och hälsa:  



Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg 
Uppföljning av Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014, 2013-05-24 

20 

 

 Bild- och form: Ljungbergmuseet har fått ett utökat uppdrag som länets bildkonstmuseum som bland 

annat omfattar att erbjuda konstpedagogik till skolor i Kronobergs län. Regionen har i samverkan med 

Jönköpings läns landsting bedrivit insatser kring enprocentregeln för att stärka bild- och formområdet. 

 Scenkonst: Regionteatern Blekinge Kronoberg har arbetat med insatser för att bredda scenkonstutbudet i 

syfte att bli en modern scenkonstinstitution. Det innebär bland annat att de har tagit ett utökat ansvar för 

dansens utveckling.  

 Kulturarv: Kulturarvscentrum Småland är en omfattande insats som bland annat omfattar kunskaps- och 

metodutveckling om musei- och arkivverksamhetens roll idag. 

 Deltagarkultur: Regionen startade upp insatser för att lära om det digitala landskapets påverkan på 

kulturområdet och använda nya möjligheter att distribuera konst och kultur samt involvera publik. Det 

görs genom att pröva modellen www.crowdculture.se, en plattform för crowdfunding och crowdsourcing 

on-line, vilket samtidigt möjliggör mikrofinansiering av idéer hos målgrupper som inte gagnas av den 

konventionella stödstrukturen.  

 Kultur och hälsa: Regionen har arbetat med insatser för att utveckla samarbetsmodeller för kultur och 

hälsa. Bland annat görs försök med att lyfta in kultur som en del i insatser med förebyggande hembesök 

för målgruppen 75+. Särskilda kulturpolitiska uppdrag avseende kultur och hälsa utdelades till 

länsinstitutionerna Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland inför 2013-

2014.  

 

6. LANDSTINGETS/REGIONENS SAMVERKAN MED KOMMUNERNA 

 

Regionen anordnar olika former av dialogforum för samverkan. En gemensam princip är att möten som 

anordnas av regionen ska vara deltagardemokratiska. Möten med kommunerna är: Årlig regional 

samrådskonferens, Tematiska dialoger, Samrådsgruppen (förtroendevalda), Arbetsgruppen (tjänstemän). 

Genom att tillämpa deltagardemokratisk metod påverkar de samverkande parterna agendan i olika grad.  

Regionen driver ett antal utvecklingsprocesser som generellt sett är områdes- och genreöverskridande.  

Insatserna involverar kommunerna i olika grad. Exempel: En utvecklingsprocess är att stärka bild- och 

formområdet och den innefattar flera olika insatser. En insats rör enprocentregeln vilket omfattar samtliga 

kommuner genom att de erbjuds att delta i särskilda aktiviteter. En annan insats rör utvecklingen av 

bildkonstmuseet vilken har bedrivits i samarbete med Ljungby kommun och en dialog har förts med övriga 

kommuner. En tredje insats är att utarbeta en kontstrategi som involverar samtliga kommuner. 

 

7. LANDSTINGETS/REGIONENS SAMRÅD MED DET PROFESSIONELLA KULTURLIVET 

 

Regionen anordnar olika former av dialogforum för samverkan. En gemensam princip är att möten som 

anordnas av regionen ska vara deltagardemokratiska. Möten med professionella kulturlivet sker genom: Årlig 

regional samrådskonferens, Tematiska dialoger, Verksamhetssamtal, Referensgrupper. Genom att tillämpa 

deltagardemokratisk metod påverkar de samverkande parterna agendan i olika grad.  

 

Regionen driver ett antal utvecklingsprocesser som generellt sett är områdes- och genreöverskridande.  

Insatserna involverar det professionella kulturlivet i olika grad. Exempel: En utvecklingsprocess är att stärka 

bild- och formområdet och den innefattar flera olika insatser. En insats rör enprocentregeln där professionella 

kulturlivet involveras i att ta fram rekommendationer för policy och arbetssätt. Därtill har Konstnärscentrum 

Syd involverats för att stödja kommunerna i tillämpningen av enprocentregeln. En annan insats är att utarbeta 

http://www.crowdculture.se/
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en kontstrategi där länets professionella kulturliv (institutioner, intresseorganisationer och konstnärer) inbjuds 

till dialog för att bidra till beslutsunderlaget.  

 

8. LANDSTINGETS/REGIONENS SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET 

 

Regionen anordnar olika former av dialogforum för samverkan. En gemensam princip är att möten som 

anordnas av regionen ska vara deltagardemokratiska. Möten med civilsamhället sker genom: årlig regional 

samrådskonferens, tematiska dialoger, verksamhetssamtal, och med referensgrupper. Genom att tillämpa 

deltagardemokratisk metod påverkar de samverkande parterna agendan i olika grad. Exempel: Regionen 

anordnade en tematisk dialog 9 april 2012 för att stärka utbytet mellan studieförbund och professionella 

kulturorganisationer.  

Regionen driver ett antal utvecklingsprocesser som generellt sett är områdes- och genreöverskridande.  

Insatserna involverar civilsamhället i olika grad. Exempel: En utvecklingsprocess är att stärka bild- och 

formområdet och den innefattar flera olika insatser. En insats är att utarbeta en kontstrategi där civilsamhället 

(konstföreningar) inbjuds till dialog för att bidra till beslutsunderlaget. En annan insats rör utvecklingen av 

bildkonstmuseet där samverkan med civilsamhället särskilt omfattas.  

 

9. ÖVRIGT 

 

Regionförbundet södra Småland har tillsammans regionförbunden i Blekinge och Kalmar genomfört en 

funktionsanalys av kultursystemet (Analys av kultursystemet i Småland-Blekinge, Nielsén Tobias och Portnoff 

Linda, Volante 2012) i syfte att ge en översiktlig bild av kulturområdet i sydost som kan bidra till ett bättre 

beslutsunderlag för en fortsatt utveckling av kulturlivet. 

Begreppet funktion syftar till en process som driver utvecklingen av systemet. Det innebär att en 

funktionsanalys handlar mer om vad som faktiskt händer i ett system än de beståndsdelar det består av, även 

om en beskrivning av systemets beståndsdelar är viktig i utgångsläget för analysen. På samma sätt som ett 

innovationssystem inte är tydligt avgränsat inom juridiska, finansiella eller geografiska gränser, har inte heller 

kultursystem några skarpa yttre konturer. 

Funktionsanalysen betonar att aktörer som erhåller medel från regionförbund och landsting verkar i ett 

kultursystem som når långt fler aktörer. Funktionsanalysen visar exempelvis att professionella institutioner i 

hög grad är beroende av civilsamhället. En rekommendation är att det offentliga flyttar fokus från att enbart 

analysera enskilda verksamheter till att se vilken funktion de har i ett större sammanhang.    

 

 

 


