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Musik i Syd vill härmed framföra följande synpunkter på Regionala kulturplan för Kronobergs län 
2015–2017. Musik i Syd är ett aktiebolag, gemensamt ägt av Stiftelsen Musik i Kronoberg och 
Stiftelsen Musik i Skåne. Genom arbetet i dessa två län har Musik i Syd stor erfarenhet av att verka i 
en större region. Musik i Syd har den största länsmusikverksamheten i landet och förmedlar närmare 
3000 konserter per år, varav drygt hälften för barn och unga. Musik i Syd driver också ett antal större 
utvecklingsprojekt i nära samråd med Statens Kulturråd och Statens Musikverk. 
 
Musik i Syd har under senare år bedrivit ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete i 
Kronobergs län i syfte att nå en bredare regional förankring. Detta arbete har skett i nära samklang 
med Musik i Syds styrelse och Landstinget Kronobergs kulturdelegation. Vi kan med glädje konstatera 
att detta arbete resulterat i att vi idag i stort sett når länets samtliga kommuner med produktioner 
inom både barn- och ungdomsområdet, samt inom det övriga offentliga utbudet för en vuxen publik, 
inte minst genom den framgångsrika satsningen Musikriket. Inom ramen för detta förändringsarbete 
har också Musik i Syd utvecklat ett nära samarbete med Växjö kommun, bl.a. när det gäller treåriga 
uppdragsavtal för dels Konserthuset, dels kammarorkestern Musica Vitae. 
 
Inledningsvis kan konstateras att Musik i Syd anser att den nya kulturplanen är en bred, intressant 
och ambitiös genomlysning av kulturlivet i Kronoberg. Musik i Syd ställer sig helt bakom tanken på 
”armlängds avstånd”, dvs att politiken beslutar om mål och riktlinjer, medan konstnärligt innehåll, 
kvalitetsaspekter och prioriteringar är kulturinstitutionernas och andra verksamma kulturaktörers 
ansvar. Ett starkt lokalt och regionalt engagemang i kulturfrågor är en förutsättning för att kulturens 
position i det framtida samhället stärks. En viktig förutsättning är dock att staten kan uppträda som 
en tydlig aktör med ett tydligt och legitimt mandat att förhandla om reella resurser och 
inriktningsmål. Ett ökat regionalt ansvar får inte innebära att den nuvarande statliga anslagsnivån för 
regional musikverksamhet minskar. Musik i Syd ser också stora fördelar med en mer långsiktig 
planering och att förhandlingsperioderna synkroniseras.  
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Musik i Syd delar också synen på de områden som bör prioriteras under utvecklingsarbetet 2015–
2017, dels de prioriterade perspektiven på s. 16 (barn & unga, mångfald, jämställdhet och 
tillgänglighet), dels medborgarperspektiven på s. 53. I detta sammanhang kan det poängteras att 
dessa perspektiv i vissa sammanhang kan uppfattas som något vaga och för allmänt hållna. Det är vår 
uppfattning att det prioriterade området barn & unga exempelvis saknar ett tyngre och mer 
analyserande avsnitt – både under denna rubrik och i texten om Musik i Syd. 
 
Det är vår uppfattning att det avsnitt som i övrigt beskriver Musik i Syd och övriga aktörer inom 
musikområdet i Kronoberg (s. 20-22) ger en god bild av det rådande läget. Det inledande stycket 
under rubriken ”Utmaningar” (s. 22) väcker dock många frågor. Det kan tolkas som att en av Musik i 
Syds viktigaste utmaningar är att förhålla sig till och samverka med civilsamhället och 
deltagarkulturen på musikområdet. Precis som framgår av skrivningarna längre ner under samma 
rubrik ställs det samtidigt stora krav i ett delvis omdanat nationellt musiklandskap på de regionala 
musikinstitutionerna förmåga att leva upp till förväntningarna från det fria professionella musiklivet. 
I de mål och riktlinjer som hittills styrt länsmusikens verksamhet har det gått en tydlig rågång mellan 
amatörmusicerandet och det professionella musiklivet, där det förstnämnda i huvudsak varit en 
kommunal angelägenhet, medan länsmusikens främsta uppgift har varit att 
  erbjuda arbetstillfällen för professionellt turnerande frilansmusiker (jämsides med på en del håll fast 
anställda musiker). Om man menar allvar med de inledande formuleringarna under denna rubrik 
kommer det att ställa mycket stora och närmast oöverstigliga krav på den regionala 
musikinstitutionen. 
 
Den nya kulturplanen betonar Musik i Syds roll som arbetsgivare åt det fria musiklivet. Samtidigt lyfts 
också betydelsen av kreativitet och nyskapande hos musiker verksamma i Kronoberg. Samtidigt som 
man vill lyfta fram Kronoberg som en producerande region med fantastiska musiker och med unik 
kompetens hos några arrangörer är det av stor vikt att man också reflekterar över Kronoberg som en 
region för upplevelse och kulturens betydelse för den regionala utvecklingen. Härvidlag har 
naturligtvis turnerande och gästande kulturarbetare och musikgrupper stor betydelse för regionens 
kulturella dynamik. 
 
Det är vår uppfattning att kammarorkestern Musica Vitae generellt uppmärksammas sparsamt i den 
nya kulturplanen. Orkesterns storlek, sammansättning, ägarskap och repertoarpolitik framgår inte av 
befintliga skrivningar.  
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