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Insatserna som är upptagna i årsberättelsen bidrar till genomförandet av prioriterade insatser i den regionala 

kulturplanen. De insatser som beskrivs har fått regionala utvecklingsmedel, statliga utvecklingsmedel eller 

processtöd från kulturkansliet. Flera av insatserna påverkar utvecklingen av andra områden.  

 

UNDER 2012–2014 KOMMER LANDSTINGET KRONOBERG OCH REGIONFÖRBUNDET SÖDRA 

SMÅLAND ATT DRIVA UTVECKLINGSARBETE SOM UR ETT MEDBORGARPERSPEKTIV INNEBÄR ATT:  

 

Du som ung ska få ökad tillgång till kulturutbud och stöd att utveckla eget skapande 

Som professionell kulturskapare ska du hitta fler uppdrag och kreativa miljöer att verka i 

Vill du arrangera kultur ska det vara enklare 

Kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig 

Du ska kunna dela med dig av kunskap och idéer och samskapa kultur med professionella kulturskapare 

Du ska få tillgång till ett breddat kulturutbud med hög kvalitet 

Du ska enklare kunna bevara, använda och utveckla vårt kulturarv 

Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga rummet 

Du ska få fler möjligheter att uppleva nationella och internationella gästspel och konstnärliga utbyten.  

 

STÄRKA ARRANGÖRSLEDET – BEFINTLIGA ARRANGÖRER, NYA ARRANGÖRER OCH 

ARRANGÖRSKAP I NYA FORMER 

 

 Civilsamhällets roll för länets kulturella infrastruktur har förts upp på agendan i olika sammanhang, bland 

annat genom den funktionsanalys av kultursystemet som genomförts inom ramarna för sydostsamarbetet. 

Ett strategiskt samtal med studieförbunden för att diskutera behovet av en avsiktsförklaring för att 

förtydliga civilsamhällets roll för länets kulturella infrastruktur har planerats och kommer att genomföras 

den 11 april 2013. 

 Stärkt utbyte mellan studieförbund och professionella kulturorganisationer för att komplettera varandras 

kompetenser och resurser initierades genom ett strategiskt samtal om civilsamhället och 

kulturinstitutionerna under våren (vilket även är en prioriterad insats under Utveckla metoder för 

deltagarkultur). 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Reaktor Sydost, kallat Involvera publiken, med syfte att främja utvecklingen av 

digitala biografer som aktiva mötesplatser för det lokala kultur- och föreningslivet. 

 Genom det egna projektet Crowdculture har mikrofinansiering via webben startats för att finansiera kultur 

på nya sätt i syfte att möjliggöra finansiering av idéer hos målgrupper som inte gagnas av den befintliga 

stödstrukturen. Fyra projekt har hittills godkänts och uppnått fullfinansiering genom regionförbundets 

fond på www.crowdculture.se. Mikrofinansiering är även en prioriterad insats under Stärka strukturerna 

för kulturella och kreativa näringar. Reaktor Sydost har fått ett kulturpolitiskt uppdrag för att ytterligare 

sprida information om systemet till kulturaktörer. 

 Musik i Syd har genomfört ett nationellt arrangörsprojekt. Detta följs upp i Kronobergs län genom 

Musikriket som är ett samverkansavtal med kommunerna om att stödja befintliga arrangörer, nya 

arrangörer och arrangörskap i nya former. 

 Arrangera för flera är ett projekt som drivs av Idé- och kunskapscentrum med stöd av regionförbundet. 

Syftet är att skapa kunskap hur man kan tillgängligöra evenemang för en publik med funktionsnedsättning. 

http://www.crowdculture.se/
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 Förprojektering Musik i Syds projekt Utveckling av Korröfestivalen.  

 Planering för ett kulturpolitiskt uppdrag till Riksteatern Kronoberg inriktat mot unga arrangörer. 

 

UTVECKLA METODER KRING DELTAGARKULTUR 

 

 Projektstöd till 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. 

 Stärkt utbyte mellan studieförbund och professionella kulturorganisationer för att komplettera varandras 

kompetenser och resurser initierades genom ett strategiskt samtal om civilsamhället och 

kulturinstitutionerna under våren (vilket även är en prioriterad insats under Stärka arrangörsledet). 

 Projektstöd till Embrace vars syfte är att engagera länets invånare att vara medskapare i aktiviteter om 

migration. 

 

STÄRKA BILD- OCH FORMOMRÅDET 

 

 Genom projektet Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, som även har medfinansiering från 

Statens kulturråd, har arbetet påbörjats med att formulera en politisk vision och strategi för bild- och 

formområdet samt ökad samordning. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Ljungbergmuseet gällande bland annat konstpedagogisk verksamhet. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till KC Syd om tillämpning av enprocentregeln. 

 Initierat samverkan med Jönköpings läns landsting för att stärka bild- och formområdet. 

 Projektstöd till Smålänningar, samverkan mellan Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum och 

Virserums konsthall. 

 Förprojektering av ett program för Artist in Residence.  

 Mu-avtal tillämpas på Ljungbergmuseet.  

 Öppet utställningsrum på Kulturparken Småland.  

 Projektstöd via Crowdculture till Vandringsprojekt Tingsrydsgruppen - internationellt utbyte och 

utställningssamarbete. 

 

UTVECKLA SAMARBETSMODELLER KRING KULTUR OCH HÄLSA 

 

 För att öka kunskapen och ta del av lärande exempel kring samarbetsmodeller för kultur och hälsa så har 

representanter i landstingets kulturberedning, folkhälsoutskott och hälso- sjukvårdsberedningen 

genomfört ett gemensamt studiebesök för att lära av Region Skånes fleråriga satsning på kultur i vården 

samt satsningen i Helsingborg stad kring kultur på recept. 

 Samarbetsmodeller kring kultur och hälsa prövas av landstinget genom att lyfta in kultur som en del i ett 

pågående projekt avseende förebyggande hembesök för målgruppen 75+.  

 För att stimulera till och skapa förutsättningar för utvecklade samarbetsmodeller kring kultur och hälsa 

beslutade landstingsstyrelsen under året att ge särskilda kulturpolitiska uppdrag till länsinstitutionerna 

Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland 2013-2014.  

 Kulturpolitiskt uppdrag kallat Kultur på hjul till Musik i Syd för att utveckla arbetsmetoder och 

samarbetsmodeller för att lyfta in kulturaktiviteter inom äldreomsorgen.  

 Egna projektet Duncan - avslag på sökt finansiering av Interreg IVC. 
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UTVECKLA OCH FÖRDJUPA SCENKONSTSAMARBETET 

 

 Scenkonst Sydostmöte, tema fördjupad samverkan. 

 Treårigt stöd till Cirkus i Glasriket i syfte att främja konstnärlig förnyelse kring nycirkus, musik, dans och 

glaskonst. 

 Genom projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014, som även har medfinansiering från 

Statens kulturråd, stärks danskonstens position i länet genom ett mobilt scenkonstteam. 

 Projektstöd till Ciconia (Regionteatern Blekinge Kronoberg och Teater Weak), utbyte Småland och södra 

Östersjöområdet kring fria grupper på teaterområdet.  

 Dansuppdrag till Musik i Syd. 

 Studiebesök Sydostkultur till Skånes dansteater och Resurscentrum, Malmö. 

 Projektet Araby Community Art. 

 Projektet Fröken Julie – gästspel från Shanghai (Regionteatern Blekinge Kronoberg) 

 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. 

 Förberedande arbete för ett gemensamt Sydostprojekt för personer med olika funktionshinder inom 

ramen för Dans i Sydost kallat Dansförmå(n)ga. 

 

UTVECKLA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT BEVARA, ANVÄNDA OCH UTVECKLA VÅRT 

KULTURARV 

 

 Genom projektet Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, som även har 

medfinansiering från Statens kulturråd, är syftet att öka tillgängligheten till kulturarvet genom bland annat 

metodutveckling, öppna magasin och verkstäder. 

 Projektet Samlingar i tiden (Kulturparken Småland) 

 Förprojektering Kris i repris (ABF). 

 Projektstöd via Crowdculture till Ståten och nyttan – folkliga dräkter och textila traditioner i södra Småland 

(Dräktrådet). 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg kopplat till det immateriella kulturarvet med fokus på 

berättande. (Vilket även är en prioriterad insats under Utveckla en plattform för det fria ordet.) 

 

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN TILL KULTUR FÖR BARN OCH UNGA 

 

 Förutsättningarna för Skapande skola i länet har fokuserats genom ett strategiskt samtal som anordnades i 

samarbete med Musik i Syd och Älmhults kommun. 

 Utvecklingsarbete kopplat till att utveckla likvärdiga förutsättningar för transport till och från 

kulturaktiviteter under skoltid i syfte att öka tillgängligheten till kulturlivet pågår tillsammans med 

Länstrafiken. En utgångspunkt har varit Region Skånes projekt Tillgänglighet – kulturinstitution – 

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

 Regionalt utvecklingsarbete kring eget skapande inom film och annan rörlig media på fritiden sker via 

verksamhetsstöd till Reaktor Sydost. 

 Projektstöd till Korgen – en sammanflätad historia, Hemslöjden Kronobergs län och Regionteatern Blekinge 

Kronoberg. 
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 Kulturpolitiskt uppdrag till Hemslöjden i Kronobergs län kallat Kärlek i ord och handling. 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. 

 

 

STÄRKA STRUKTURERNA FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR 

 

 Hemslöjden i Kronobergs län samverkar med ALMI för att bidra till KKN-strategins insatser. Hemslöjden i 

Kronobergs län har fått ett kulturpolitiskt uppdrag för att under 2013 genomföra en förstudie i syfte att 

ytterligare stärka detta arbete. Arbetet sker kopplat till regionförbundets projekt Re-Think med 

mötesplatsen C´reD samt Kulturparken Småland. 

 Genom det egna projektet Crowdculture har mikrofinansiering via webben startats för att finansiera kultur 

på nya sätt i syfte att möjliggöra finansiering av idéer hos målgrupper som inte gagnas av den befintliga 

stödstrukturen. Fyra projekt har hittills godkänts och uppnått fullfinansiering genom regionförbundets 

fond på www.crowdculture.se. Mikrofinansiering är även en prioriterad insats under Stärka 

arrangörsledet. Reaktor Sydost har fått ett kulturpolitiskt uppdrag för att ytterligare sprida information om 

systemet till kulturaktörer. 

 Processtöd till Almi och KC Syd och kursen Ta betalt för dina idéer. 

 Projektet KNUFF inom ramen för främja kvinnors företagande. 

 

UTVECKLA SAMARBETET MELLAN KULTURARV OCH BESÖKSNÄRING 

 

 Styrgruppsarbete för framtagande av nya strategin för besöksnäringen. 

 Processtöd till projektet Komptensutveckling för eventföretag, Kalmar och Kronoberg. 

 Kulturpolitiskt uppdrag Hemslöjden i Kronobergs län som på lång sikt syftar till att öka utbudet av 

hantverksprodukter med koppling till länets kulturarv. (Uppdraget är detsamma som beskrivs under 

insatsen Stärka strukturerna för kulturella och kreativa näringar). 

 

UTVECKLA EN PLATTFORM FÖR DET FRIA ORDET 

 

 Dialog med Växjö kommun kring hur utvecklingsarbetet med nya författare och författarprogram kan 

stöttas regionalt har initierats. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg kopplat till det immateriella kulturarvet med fokus på 

berättande. (Vilket även är en prioriterad insats under Utveckla förutsättningarna för att bevara, använda 

och utveckla vårt kulturarv). 

 

 

 

 

http://www.crowdculture.se/

