
 

Dnr   13/0293 

2013-10-02 

 
Helen Hägglund 
Tel. 0470- 72 47 37 
 

 

 

 1 (5) 

Regionförbundet södra Småland 

Videum Science Park●SE-351 96 Växjö 

Telefon: 0470-77 85 00 ● Fax: 0470-77 89 40 ● E-post: info@rfss.se ●www.rfss.se 

 

 

Tjänsteskrivelse - 
Processplan för framtagande av Regional kulturplan 
för Kronobergs län 2015-2017

 

Ärendet 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 (beslutad 2011-10-25) upphör att 

gälla vid 2014-års utgång. Denna tjänsteskrivelse beskriver rådande förutsättningar och 

föreslår ett tillvägagångssätt för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs 

län gällande 2015-2017.  

 

Bakgrund 

Kronobergs län ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Landstinget 

Kronoberg och Regionförbundet södra Småland fördelar statliga bidrag till regional 

kulturverksamhet.  

 

Landstinget och regionförbundet arbetar sedan år 2012 utifrån styrdokumentet 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Det är ett resultat av 2011 års 

kulturplaneprocess som genomfördes med cultural planning-metoder och inkluderade 

kommuner, regionala kulturverksamheter, professionella kulturskapare och 

civilsamhället. Planen har tagits fram enligt de principer som anges av Statens 

Kulturråd och tillvägagångssättet beskrivs i Plan för dialog och samverkan 2010-2011 inför 

inträde i kultursamverkansmodellen (beslutad landstingsstyrelsen 2010-12-06, 

regionstyrelsen 2010-12-08) 

 

Med anledning av den gällande planens utgång ska en reviderad regional kulturplan 

gällande 2015-2017 tas fram. I föreliggande tjänsteskrivelse sammanfattas slutsatser av 

internt förberedelsearbete vilket omfattat diskussion i kulturberedningarna på 

landstinget respektive regionförbundet, dialog med kommunernas politiker och 

tjänstepersonal med ansvar för kultur samt förankringsarbete inför framtagande av 

regional utvecklingsstrategi (RUS). 
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Syfte 

En gällande regional kulturplan enligt de principer Statens kulturråd anger är en 

förutsättning för att ingå i kultursamverkansmodellen och fördela de statliga medlen 

till regional kulturverksamhet. 

 

För landstinget och regionförbundet innebär kultursamverkansmodellen en tydligare 

regional kulturpolitisk organisation, en årscykel för budget och uppföljning på regional 

nivå, en dialogprocess som inkluderar kommuner, regionala kulturverksamheter, de 

professionella kulturskaparna och civilsamhället samt kulturpolitiskt prioriterat 

utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med att ta fram en revidering av den gällande regionala kulturplanen ska ske i 

bred samverkan. Utvärdering av uppnådda resultat och lärande genomförs i 

förberedelsearbetet. I framtagandet av den reviderade planen ska hänsyn tas till 

processen kring bildandet av Region Kronoberg och förstudiearbetet inför Sydsvensk 

region. För att ge förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer 

behövs ett ramverk och gemensamma utgångspunkter.   

 

Följande principer förslås ska gälla för framtagandet av Regional kulturplan för 

Kronobergs län 2015-2017: 

 

 Processen ska bygga vidare på kulturplaneprocessen 2011 och gällande 

kulturplan revideras 

 Processen ska ske i bred samverkan 

 Processen ska vara transparent, öppen och användardriven 

 Processen ska vara rimlig i sin resursåtgång och rymmas inom 

kultursamverkansmodellen 

 Processen ska samordnas med framtagandet av RUS 

 

 

Plandokumentet 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 är en förlängning av det regionala 

utvecklingsprogrammet (RUP) och är den regionala kulturpolitikens styrdokument. 

Inom ramen för framtagandet av RUS kommer relation och konkretiseringsnivå 

mellan RUS och Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 att klargöras. 

Detta förutsätter att arbetet med att ta fram insatser, målsättningar och indikatorer för 

uppföljning inom kulturområdet måste ske i samband med de processer som sker 

inom RUS.  



 

 3 (5) 

 

Processens upplägg 

 

Dialogformer och organisation 

 

 Kulturens Open Space, samrådskonferens som samlar kommunala kulturpolitiker och 

chefstjänstemän, regionala kulturpolitiker och tjänstemän samt företrädare för de 

regionala kulturverksamheterna och civilsamhället. 

 

 Strategiska dialoger, uppföljning av den årliga samrådskonferensen genom tematiska 

samtal med kulturliv och kommuner. 

 

 Lokala samråd, samtal med det lokala kulturlivet och civilsamhället. 

 

 Mellanregionala samråd, med de län som Landstinget Kronoberg eller 

Regionförbundet södra Småland bedriver verksamheter tillsammans med. 

 

Därtill kommer kulturpolitiska samtal med regionala samrådsgruppen 

(kulturpresidienätverket) och arbetsgruppen (kulturchefsnätverket) samt dialoger med 

de institutioner och verksamheter som får statligt och/eller regionalt bidrag. 

 

 

Regionala kulturplanen – organisation 

 

Roll Uppgift Förutsättning Vem/vilka 

 

Ägare/beslutande 

organ 

 Beslutar i ärenden om 

kulturplanen 

 Budgetansvar 

 Ger uppdrag 

 Kulturplanens 

undertecknande 

 

Budgetansvar  Landstingsstyrelse 

 Regionstyrelse 

Styrgrupp/beredning  Överläggningar med 

Statens Kulturråd 

 Kommunernas och 

kulturlivets dialogpart 

 Mellanregionala 

överläggningar 

 

Budgetberedning 

 

 Landstingets 

kulturberedning 

 Regionförbundets 

kulturberedning 

Kulturkansliet  Samordna arbetet 

med regionala 

kulturplanen 

Uppdrag  Landstingets och 

regionförbundets 

tjänstepersonal med 

ansvar för kultur 
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Regional 

samrådsgrupp 

 Verka som lokal 

utvecklingsaktör 

 Samråda kring 

samlade regionala 

prioriteringar 

 Delta i regionala 

strategiska samtal 

 

Inflytande över 

kommunal budget 

 Presidierna för 

landstingsstyrelsens 

och 

regionstyrelsens 

kulturberedningar 

 Kommunernas 

kulturpresidier eller 

motsvarande 

 

Kommunal 

arbetsgrupp 

 Genomföra lokala 

samråd 

 Delta i regionala 

strategiska samtal 

 Bidra till 

nulägesbeskrivning 

Uppdrag  Kommunernas 

tjänstepersonal med 

ansvar för kultur 

Referenspersoner  Bidra med 

områdesspecifik 

kunskap 

 Delta i strategiska 

samtal 

 Bidra till 

nulägesbeskrivning 

  Företrädare för 

professionella 

kulturlivet 

 Företrädare för 

civilsamhället 

 

 

 

Processtöd 

Följande stöd ingår i processen att ta fram en revidering av regional kulturplan 

 

 Strategiska samtal på regional nivå 

 Mötesstöd och facilitering av lokala samråd 

 Bloggen Kulturplan Kronoberg 

 Diskussionsunderlag  

 Extern kompetens för särskilda frågor 

 Lokaler 
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Tidplan process 

 

Tidpunkt Aktivitet 

Oktober – december 2013 Detaljplanering och beslut om 
processplan 

6 december 2013 Kulturens Open Space 2013 

December 2013 – maj 2014 Dialogprocess 

Juni 2014 Sammanställning av material 

Augusti 2014 Remisskonferens Open Space 

September 2014 Sammanställning av slutversion 

Oktober – november 2014 Beslut i styrelser och fullmäktige 
om reviderad kulturplan 

November 2014 Regional kulturplan Kulturrådet 
tillhanda 

 

 

Förslag till beslut 

 

Att fastställa processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 

2015-2017 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2013-10-02 

 


