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    Regionförbundet södra Småland 
    Videum Science Park 
     
    351 96 Växjö 
 
 
 

Remissyttrande – Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 
 
 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-17 har remitterats till Tillväxtverket för yttrande 
senast den 31 augusti 2014.  
 
Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg önskar särskilt svar på 
nedanstående  frågeställningar. 
 

- Är utmaningar, medborgarperspektiv och prioriterade insatser relevanta? 
- Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för ert utvecklingsarbete? För gemensam 

dialog och samhandling? 
 
 
Tillväxtverket 
Tillväxtverket är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att genomföra 
insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av 
landet. Myndigheten ska vidare verka för hållbara lösningar och främja tillgängligheten till 
kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. 
 
Tillväxtverket har sedan 2010 arbetat med en rad insatser för att främja utvecklingen inom 
kulturella och kreativa näringar (KKN). Tillväxtverket ser att kultur och kulturmiljöer liksom 
företag med ett kulturellt och kreativt fokus har en viktig roll för innovativ utveckling och 
attraktionskraft i en region. Tillväxtverket arbetar för att utveckla vår roll i detta ytterligare. 
Remissvaret är skrivet utifrån Tillväxtverkets generella uppdrag och roller men även sett utifrån 
våra erfarenheter från arbetet med de kulturella och kreativa näringarna. 
 
Tillväxtverket har också under 2012-2014 – som enda nationella myndighet med uppdrag från 
regeringen – varit med och stöttat Länsstyrelsen i Kronobergs genomförande av 
Glasrikesuppdraget som innebär olika insatser för utvecklingen av främst glasbranschen, turism 
och besöksnäringen i regionens två s.k. glasrikeskommuner - Uppvidinge respektive Lessebo.   
 
 
Sammanfattning av Tillväxtverkets synpunkter 
 
Tillväxtverket ser positivt på Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 och den breda 
process som föregått framtagandet av planen enligt den s.k. kultursamverkansmodellen. Vi 
finner de prioriterade områdena barn och unga, Mångfald, Jämställdhet och Tillgänglighet 
kopplat till de olika kulturyttringarna i planen väl motiverade och tydliga - men får framföra 
nedanstående synpunkter i syfte att förtydliga planen ytterligare. 

 
- Den regionala kulturplanen är ambitiös, väl strukturerad och med tydliga 

målsättningar. Vi tror däremot att läsbarheten och tillgängligheten skulle kunna öka om 
texten förenklades något t.ex. genom faktarutor/punkter kring målsättningar och 
föreslagna prioriteringar, åtgärder och roller/ansvar. Vi ser den regionala kulturplanen 
som ett viktigt strategiskt utvecklingsdokument för genomförandet av den regionala 
kulturpolitiken och vi vill därför lyfta betydelsen av att planen ska vara lättillgänglig för 
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alla parter som ska samverka kring ett framgångsrikt genomförande kulturpolitiken 
som politiker, tjänstemän och civilsamhället. 
 

- Tillväxtverket ser den regionala kulturplanen som ett viktigt komplement till den 
regionala utvecklingsplanen RUP/RUS. Den regionala kulturplanen är viktig för 
prioriteringar inom kulturområdet i det stratagiska övergripande regionala utvecklings- 
och tillväxtarbetet. Tillväxtverket ser därför den regionala kulturplanen som ett s.k. 
operativt delprogram i RUP/RUS-processen och att gjorda prioriteringar och 
ställningstagande i denna också kan lyfts fram i regionens/länets strategiska 
innovationsarbete och regionala utvecklings- och tillväxtarbete. 

 
- Tillväxtverket ser också att de prioriteringar som är gjorda i den regionala kulturplanen 

- rent generellt sett - kan vara med och bidra till genomförandet av den övergripande 
regionala innovations- och tillväxtpolitiken och anser därför att detta kan lyftas fram 
tydligare. I den regionala kulturplanen finns behov av ökad samverkan mellan 
politikområden framlyft som en röd tråd i genomförandet av flera insatser och 
prioriteringar.  
 
Tillväxtverket ser också regionens stora koncentration av företag och sysselsatta inom 
KKN som en resurs och hur en stor andel kreativa människor och företag bidrar till 
kreativa processer som i sin tur kan bidra till samarbeten i nya gränssnitt och lägga 
grunden för utveckling av innovationer såväl inom den privata som offentliga sektorn i 
regionen och inte minst dem emellan.  Den regionala kulturplanen - eller en regional 
strategi för arbetet med KKN - skulle med fördel kunna reflektera över denna 
värdekedja. 
 
Den regionala kulturplanen skulle också med fördel kunna förtydligas med hur 
kulturlivet kan vara med och bidra till innovationer inom andra samhällsområden. 
Tillväxtverket anser att ett sådant perspektiv skulle ge den regionala kulturplanen både 
bredd och verklig ”spets”. 

 
- Tillväxtverket finner det angeläget att regionen fortsatt arbetar med att stärka ökat 

entreprenörskap och företagande inom KKN-området i syfte att få flera nya företag och 
befintliga företag inom dessa näringar att växa. Tillväxtverket ser det betydelsefullt för 
den regionala attraktionskraften för såväl företag, boende som för utvecklingen av 
turism och besöksnäringen. Tillväxtverket finner det värdefullt om även en strategi - 
med regionala prioriteringar för utvecklingen av KKN - kan tas fram som ett 
komplement till den regionala kulturplanen. Detta särskilt mot bakgrund av att länet 
procentuellt sett efter Stockholms län har störst andel sysselsatta inom KKN-sektorn. I 
den regionala KKN-strategin bör det även framgå hur det regionala stödsystemet för 
ökat entreprenörskap och affärsutveckling inom KKN-området kan utvecklas. 
 

- Tillväxtverket konstaterar regionens stora koncentration av företag som arbetar med 
design (främst inom trä och glas) och vill lyfta designens betydelse (både varor och 
tjänster) för det regionala innovations- och tillväxtarbetet. Tillväxtverket ser också 
designprocessen som ett värdefullt verktyg för genomförandet av den regionala 
kulturpolitiken då denna handlar om ett användar- och brukarperspektiv där brukaren 
(medborgaren) står i centrum. Tillväxtverket ser designprocessen förenlig med 
intentionerna i dialogprocessen kring Kultursamverkansmodellen och föreslår att 
designprocessen med fördel lyfts in i kulturplanen som ett verktyg för genomförande. 
 

- Tillväxtverket har som enda nationella myndighet stöttat framdriften och utvecklingen 
av det pågående Glasrikesuppdraget - som koordineras av länsstyrelsen i Kronoberg. 
Det är vår bedömning att Glasriket som sådant kan få större genomslaget även i den 
regionala kulturplanen då Glasriket med sina kulturmiljöer är hör till ett av regionens 
främsta och prioriterade besöksmål. Trä och glas - både vad gäller produktutveckling, 
teknikutveckling och designutveckling - hör till regionens näringsprofil skulle med 
fördel kunna lyftas fram tydligare.    

 
- Tillväxtverket är förvaltande myndighet för ERUF - Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden. Tillväxtverket ser det därför angeläget att nationella medel och EU-
medel kan växlas upp både i genomförandet av den regionala näringspolitiken och i 
genomförandet av den regionala kulturpolitiken. Den regionala kulturplanen skulle med 



 
 

 3 (3) 

fördel kunna lyfta fram betydelsen av möjlig samfinansiering för att bidra till 
innovationer och därmed snabbare utveckling och tillväxt i regionen. 
 

- Slutligen ser Tillväxtverket mycket positivt på att regionen kandiderar till den 
internationella konst- kulturfestivalen Manifesta 2018. Vi bedömer festivalen som ett 
verkligt tillfälle att marknadsföra Sverige, Småland och regionen och inte minst de 
möjligheter som ett genomförande av festivalen skulle få för lokalt och regionalt kultur- 
och näringsliv. Tillväxtverket ser detta som ett extraordinärt tillfälle för regionen att 
marknadsföra sig. Om festivalen förläggs till Småland kommer detta att medföra ett 
uppsving för regionens näringsliv med särskilt fokus på företag inom KKN. 
Tillväxtverket ser möjligheterna för företag marknadsföra sig, visa produkter och 
tjänster samt möjligheten till nätverksbyggande för att lättare kunna nå ut på en bred 
internationell marknad.  
 

 
 
Beslut i detta ärende har fattats av av tf. avdelningschef Anna Bünger efter föredragning av 
projektledaren Per-Olof Remmare. I beslutet deltar också tf. enhetschef Helena Nyberg 
Brehnfors och Programansvarig för kulturella och kreativa näringar Klas Rabe. 
 
 
 
Anna Bünger 
 
 
 
    Per-Olof Remmare 
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