
Till Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg 

Från  Smålands Kulturfestival 

 

Ärende:  Remiss Regional kulturplan 

 

 

Tack för information och inbjudan att skicka remissvar angående förslaget till ny regional 

kulturplan för Kronobergs län 2015-2017. 

 

Jag noterar med glädje att Smålands Kulturfestival nämns i positiva ordalag, som ett gott 

exempel på initiativ och kulturverksamhet i länet. Däremot saknar jag fortsatt en öppning och 

en vilja att ekonomiskt och praktiskt stödja initiativ av det slag som Smålands Kulturfestival 

utgör. 

 

Sedan starten 2012 har Smålands Kulturfestival etablerats i länet. 

Två år senare finns vi idag representerade med kulturarrangemang i Växjö, Alvesta, Ljungby 

och Uppvidinge kommuner. På liknande sätt är vi en del av både Jönköpings och Kalmar län. 

Med rätt förutsättningar kommer vi att på sikt omfatta hela Småland. 

 

Under avsnittet  

läser vi: 

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

 

Smålands Kulturfestival omfattar alla konstområden. Med kvalitet och nyskapande former 

flyttar vi storstadens utbud till landsbygden. I samarbete med kommuner och institutioner 

utformas program och innehåll som presenteras på platser som ligger utanför den stora 

allfartsvägen. 

2014 blir till exempel Härlöv i Alvesta kommun ett kulturcentrum med utställningar och 

gästspel. Världsartister gästar Tolg och Ör. Asa och Berg erbjuder skapande verksamhet för 

barn, ungdomar och vuxna. Internationella storheter inom flera discipliner besöker Lammhult. 

Sveriges jazzelit kommer till Herråkra. Sagomuséet i Ljungby får ytterligare en vecka på året 

med extra dragkraft, med mera.  

Smålands Kulturfestival kommer den lokala publiken till mötes. 

Samtidigt utgör Smålands Kulturfestival trots sin korta livslängd redan en stark dragkraft till 

regionen. Vi har ett mycket gott samarbete med Destination Småland och gläds på båda håll 

över den senaste veckans helsida i tysk press med budskapet: ”Kom till Smålands 

Kulturfestival och bota hösttristessen.” (bifogas) Här lottar tidningen ut en resa till 

Kulturfestivalen för att uppmärksamma den nya flyglinjen Weeze-Växjö. Till hösten kommer 

även en grupp researrangörer från Tyskland för att på plats uppleva och planera resor till 2015 

års festival, för sina kunder. 

Detta är några konkreta exempel på den internationella dragkraft som festivalen redan uppnått 

och vi föreslår därför att Smålands Kulturfestival omnämns under avsnittet KULTUR OCH 

BESÖKSNÄRING. 

 

Vi saknar också en rubrik KULTUR OCH NÄRINGSLIV. Med tanke på det fokus som idag 

ges åt de kulturella och kreativa näringarna, är avsaknaden av detsamma i en ny regional 

kulturplan märklig. Smålands Kulturfestival utgör ett gott – och ett av i nuläget få – exempel 

på hur ett nära och för båda parter fruktbart samarbete mellan kultur och näringsliv kan 

utvecklas, utan att kulturens egenvärde urvattnas. 



 

Statens Kulturråd har i år valt att ge sitt stöd till flera av de projekt som knyter samman 

Småland med kulturens förtecken. Ett ekonomiskt stöd som inte varit möjligt utan den 

regionala medfinansiering som sedan starten givits från Länsstyrelsen. Ett stöd som i och med 

2014 upphör (3-årigt projektstöd som inte kan förlängas) och som behöver ersättas från annan 

instans. 

 

Vi samarbetar med idag nästan alla av Regionförbundet och Landstinget finansierade 

kulturinstitutioner, samt Destination Småland. 

Ett ömsesidigt intresse föreligger att fortsätta detsamma, vilket informerats om i tidigare 

skrivelse. Smålands Kulturfestival utgör den resurs som positivt kompletterar och bidrar till 

att institutionerna kan genomföra sina politiska uppdrag.  

 

Vårt förslag är att i den regionala kulturplanen tillfoga ett utrymme där ett 

ekonomiskt/praktiskt stöd via ovan nämnda instanser till det nätverk som Smålands 

Kulturfestival utgör, konkretiseras. 

Alla i år medverkande kommuner är positiva till fortsatt ekonomisk medfinansiering och 

praktiskt hjälp – med andra ord i linje med förespråkad koffertmodell. 

 

Det ligger i mångas intresse att Smålands Kulturfestival ges möjlighet att fortsatt finnas kvar 

och etableras i Kronobergs län, men utan regionalt stöd blir detta ogenomförbart. 

 

Med denna remiss bifogas på nytt 2013 års redovisning som referens för de som inte haft 

möjlighet att ta del av densamma. 

 

Jag vill till sist ifrågasätta att vi omnämns som en kommersiell verksamhet. I våra stadgar och 

bolagsordning framgår tydligt att verksamheten är icke vinstdrivande, dvs allt ev. överskott 

reinvesteras i verksamheten för att utveckla densamma. Det är den ideella och visionära 

utgångspunkten som är verksamhetens grund och kärna. 

 

Med bästa hälsningar, 

 

Susanne Rydén 

projektledare och konstnärligt ansvarig 

 

 

 
www.smalandskulturfestival.se 


