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Allmän reflektion. 
Vi önskar att begrepp som kulturutgifter, bidrag etc. generellt byts ut mot Investering eller kulturinvestering. 
Precis som näringslivet investerar i sin verksamhet måste de anslag kulturen erhåller ses och beskrivas som investeringar! 
 
Vi tycker att texten om Ljungbergmuseet som finns i rapporten Vision och Strategi för att utveckla konstområdet i Kronoberg bör lyftas in i 
Kulturplanen: 
Då Ljungbergmuseet blev Kronobergs läns bildkonstmuseum 2012 sattes en process igång som oundvikligen kommer leda till förändringar av museets nuvarande verksamhet. 
Detta leder till slutsatsen att man bör fortsätta att arbeta för att utveckla Ljungbergmuseet som regionens bildkonstmuseum.  
Ljungbergmuseet bedriver redan i dag viss ambulerande utställningsverksamhet utanför huset, till exempel i hembygdsgårdar, vilket museet bör fortsätta med.  
Idag finns det ingen organisation som har i uppdrag att utveckla en regional konstsamling, förvärva nya verk till samlingen och visa verken. Ljungbergmuseet bör få detta som ett 
regionalt uppdrag. Ljungbergmuseet bör få huvudsakligt ansvar att visa Kulturparkens Smålands konsthistoriska samling.  
Ett fördjupat ömsesidigt samarbete med Smålands Konstarkiv/Vandalorum och Ljungbergmuseet bör utvecklas.  
En annan resurs som kan användas av länets bildkonstmuseum är Landstingets konstsamling, där ett ömsesidigt samarbete bör utvecklas.  
Ljungbergmuseet bör dessutom få regionalt stöd i arbetet med att bygga ut och utöka verksamheten, med nya utställningshallar, ateljéer m.m. Inom en nära framtid planerar 
Ljungbergmuseet att bygga ut en restaurangdel, vilket bedöms genera en betydligt större publiktillströmning.  
Bild- och formkonsulten bör arbeta nära Ljungbergmuseet i verksamhets- och finansieringsutvecklingen. 
 
Barn och unga 
När det gäller kultur för barn och unga bör den omfattas av någon form av en kulturbiljett som innehåller fria resor med Regiontrafiken för att så 
många som möjligt ska kunna ta sig till t.ex. konstinstitutionerna. 
 
Kultur för äldre 
Vi saknar helt en satsning på Kultur för äldre. Med en växande och aktiv äldre befolkning känns det lika angeläget med kultursatsningar för äldre. 
Varför inte Konstpedagogik för äldre! Om den demografiska utveckling som Kulturplanen förutspår blir verklighet är det särskilt viktigt med en 
satsning på Kultur för äldre. 
 
Kulturarv 
Vi anser att kv. Gertrud är ett kulturarv, som varit boplatsen för familjen Ljungberg sedan början av 1900-talet med start i ett yrkesmåleri som senare 
har blivit platsen för konstnärligt utövande i ateljéer och bostäder för Sven och Ann Margret samt Sigge Ljungberg. Platsen utgör ett genus loci av 
alldeles särskilt slag då det är byggnader i en trädgårdsstad som utgör en kärna med kontinuerliga tillägg av bebyggelse in i vår egen tid, och där nya 
kompletteringar förestår. Ett kulturarv som leder in i framtid med expanderad verksamhet. Fastigheten Kungsgatan 27 som är Sven Ljungbergs 
födelsehem och varit i släktens ägo sedan det byggdes 1904 kommer tyvärr att bjudas ut på marknaden. Det skulle vara en stor förlust för kulturmiljön 
och kulturarvet om fastigheten inte kan finnas i museets ägo. Fastigheten borde som ett första steg och en investering i expansionen införlivas i 
museets verksamhet.  
Även den konstnärliga gärning som skapats av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg och Sven Ljungberg måste betraktas som ett betydelsefullt 
Kulturarv. Ett kulturarv värt att beakta i Kulturplanen. 
 
Rättelse 
På sidan 37 står att Ljungbergmuseet tillämpar MU-avtalet i viss utsträckning, det är fel. Museet ersätter utställande konstnärer enligt avtalet. 
Eftersom ansökningen om att få arrangera Manifesta i Småland avslagits bör stycket om manifesta utgå ur Kulturplanen.  
 
Ljungbergmuseets ekonomi 
Under Kronobergs första tre år med Kultursamverkansmodellen har Ljungbergmuseet blivit Kronobergs läns Bildkonstmuseum med ett regionalt 
uppdrag. Ett uppdrag som inneburit nya åtaganden för museet och ett kulturellt lyft för regionen. Åtaganden som medför en mer omfattande 
verksamhet och som också kräver mer resurser. Verksamheten finansieras av egna intäkter och anslag, som är fördelade ungefär 35–65 % (relativt hög 
egenfinansiering i museivärlden). Den ökande pedagogiska verksamheten är i behov av ytterligare en pedagog. Museets personalstyrka är liten och 
därför mycket känsligt för störningar. Behovet av timanställd personal för öppethållandet är stort. Även en tjänst som tekniker/vaktmästare behöver 
tillsättas. För att säkra och kvalitetssäkra samt utveckla verksamheten krävs att museet tillförs ytterligare medel. Museet borde även tillföras 
Kulturarvspengar för skötseln av kulturarvet och kulturmiljön efter Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. 
  
Kommunens och regionens investering i Ljungbergmuseets verksamhet ökade i och med inträdet i samverkansmodellen. Anslaget har varit detsamma 
under de första tre åren med Kulturplanen och behöver höjas när vi går i den nya Kulturplanen. Eftersom Smålandsregionerna fått avslag på ansökan 
om att få arrangera Manifesta borde rimligen resurserna, som reserverats för ett eventuellt deltagande, nu frigöras för andra större satsningar på 
konstområdet, som att investera i Ljungbergmuseets utveckling och expansion.  
Tyvärr är statens investering i museet i det närmaste obefintlig. Ljungbergmuseet måste tillföras mer statliga medel som svarar mot museets roll som 
regionalt museum. Därför finns det stor anledning för regionen att pröva möjligheten att vara representerad på central nivå i Stockholm, då medel från 
kulturbudgeten fördelas. En anmärkningsvärd okunskap om Ljungbergmuseets verksamhet och kvalitet gör sig fortfarande gällande, framför allt hos 
kulturrådets tjänstemän, som aldrig har varit på plats.  
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