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§ 45 

Yttrande över remissutgåva av regional kulturplan för 
Kronobergs län 2015-2017  
(KN/2014:87) 
 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden har tagit del av remissutgåvan av regional kulturplan för 

Kronobergs län 2015-2017 och anser att den är väl genomarbetad och bra 

formulerad. Kulturnämnden vill göra följande kompletteringar: 

 

Under delen Generalla förutsättningar och utmaningar: 

 

Urbanisering, institutionstäthet och tillgång till kultur i hela länet 

I Växjö blir utmaningen att möta behoven från en snabbt ökande befolkning. 

 

Under delen prioriterat utvecklingsarbete:  

 

Digital delaktighet 

Biblioteken har till uppgift att öka den digitala delaktigheten i samhället genom att 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning 

och lärande. Biblioteken spelar en viktig roll genom att erbjuda utbildningar på 

olika nivåer och utan krav på förkunskaper. Digital kompetens gör att 

medborgarna kan utnyttja sina demokratiska rättigheter på ett bättre sätt och bli 

delaktiga i den demokratiska processen. Samverkan med studieförbunden bör 

utvecklas för att nå så många som möjligt. 

 

Kulturarv 

Vid Växjö bibliotek finns omfattande samlingar av äldre material, det så kallade 

Stiftsbiblioteket. Stiftsbiblioteket består av cirka 100 000 volymer från 1200-talet 

och framåt. Det innehåller bland annat Örtaboken, Linnés anteckningsbok från 

skoltiden i Växjö samt en medeltida manuskriptsamling med anknytning till 

Småland. En angelägen uppgift är att tillgängliggöra materialet genom 

katalogisering och digitalisering. Materialet är en viktig del av regionens kulturarv 

och genom ny teknik kan materialet bli tillgängligt för många samtidigt som det 

bevaras för framtiden. Samverkan med Kulturarvscentrum och andra arkiv är 

viktig. 

 

Yttrandefrihet 

Att värna om och utvidga fristadsprogrammet är viktigt. På ICORN General 

Assembly i Ljubljana i maj 2014 togs beslutet att vidga fristadsarbetet till fler 

konstarter. Gällande utvidgningen av fristadsprogrammet bör regionen vara 

delaktig.  
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§ 45 fortsättning 

 

Cultural planning 

Växjö kommun gör ett större projekt kring utvecklingen av området 

Ringsberg/Kristineberg utifrån Cultural planningmetoden. Projektet är det största 

hittills i Kronoberg och bör nämnas. 

 

Framtidens bibliotek 

Projektet bör nämnas som aktör gällande regionalt utvecklingsarbete. Erfarenheter 

från projektet Framtidens bibliotek kommer spridas regionalt genom att bland 

annat länsbiblioteket finns representerad i styrgruppen. Framtidens bibliotek blir 

en inspirationskälla till utveckling för övriga bibliotek i regionen då de själva inte 

har resurser att bedriva ett projekt i samma storlek.  

 

Bakgrund 

Från och med 2012 ingår Kronobergs län i kultursamverkansmodellen. Den 

regionala kulturplanen är ett gemensamt styrdokument för landsting och 

regionförbund. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar den gemensamma 

organisationen Region Kronoberg för den verksamhet som hittills har legat på 

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Kulturplanen är en 

reviderad version av kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Landstinget 

Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har skickat ut den reviderade 

kulturplanen på remiss. Svar på remissen ska lämnas in senast den 29 augusti 

2014.   

 

Beslutsunderlag 

Remissutgåva av regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 

Missivbrev till remissutgåva av regional kulturplan  

Följebrev till remiss 

Förvaltningschefens skrivelse den 24 juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet södra Småland 

 

För kännedom 

Kommunfullmäktige  

 


