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Kulturnämnden 

 

Kulturplan Kronoberg – årsrapport 2014 

Kultursamverkansmodellen – vad har hänt? 

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland arbetar sedan år 2012 utifrån 
styrdokumentet Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Kronobergs län ingår i 
kultursamverkansmodellen vilket innebär att landstinget och regionförbundet fördelar 
statligt bidrag till regional kulturverksamhet. Det är ett resultat av 2011 års 
kulturplaneprocess. 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. 

Karaktäriserande för år 2014 har varit revidering av den regionala kulturplanen 2015-2017 
och framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin 2015-2025. Processerna skedde 
parallellt för att, på ett hållbart sätt, samordna dialoger och samtal som främjar deltagande 
utan att trötta ut deltagarna. Revideringen påbörjades genom en kommunturné där regionens 
tjänstepersoner mötte var kommuns tjänstepersoner för sig. Samtal fördes kring utmaningar 
och möjligheter i den egna kommunen och vad stöd som önskades av regionen. 
Revideringen påverkade innehållet i dialoger under hela verksamhetsåret.  

Aktuella insatser, pågående arbete, projekt och kulturpolitiska uppdrag redovisas och 
beskrivs i bilagan Dialoger och insatser 2014. 

Regional kulturpolitisk organisation och årscykel 
Landstingsstyrelsens kulturberedning har under perioden haft ordinarie sammanträden vid 
fyra tillfällen (14 februari, 11 april, 12 september och 7 november). Regionstyrelsens 
kulturberedning har haft ordinarie sammanträden vid sju tillfällen (29 januari, 5 mars, 9 april, 
3 september, 12 september, 1 oktober och 12 november). De två olika kulturberedningarna 
har till stor del haft liknande frågor på dagordningen under perioden, med viss variation 
beroende på att organisationerna har huvudmannaskap för olika verksamheter.  

Under första kvartalet 2014 har landstinget och regionförbundet betalat ut det statliga 
bidraget som för 2014 var 33 401 000 kronor. Beslutet om fördelningen togs av 
landstingsstyrelse och regionstyrelse genom Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till 
region kulturverksamhet 2014 som antogs i sista kvartalet 2013. Landstinget administrerar 
utbetalningen av bidraget i samarbete med regionförbundet. 

När det gäller budgetprocessen för 2015 arbetade landstings- och regionstyrelsernas 
respektive kulturberedningar under hösten 2013 till januari 2014 fram budgetunderlaget, 
Kultursamverkansmodellen budget 2015 – Underlag. Dokumentet klargör ansvarsområden och 
prioriteringar inför 2015 års budget och låg till grund för beslut om budget 2015 i respektive 
fullmäktige under andra kvartalet. I och med regionbildningen blev budget 2015 en 
sammanläggningsbudget. Arbetet med det nya gemensamma budgetunderlaget inför budget 
2016 inväntade regionbildningen vid årsskiftet 2015. 
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Januari-mars

• Beslut om statlig finansiering och fördelning 
enligt fastställda fördelningsprinciper

• Ansökan om utvecklingmedel från 
Kulturrådet 

• Verksamheter med statligt stöd redovisar via 
Kulturdatabasen

April-juni

• Regionen redovisar  kvalitativ och kvantitativ 
uppföljning av föregående år till Kulturrådet

• Beslut regional rambudget för kommande år

Juli-september

• Ansökan om utvecklingmedel från 
Kulturrådet

• Verksamhetssamtal med 
kulturorganisationer med statligt och/eller 
regionalt driftstöd

Oktober-december

• Beslut om fördelningsprinciper
• Verksamhetsplanering
• Budgetframställan till Kulturrådet
• Underlag för kommande års regionala 

budgetprocess förbereds

 

 

 

 

 

Utvecklingsarbetet – vad har prioriterats? 
Under perioden har fokus, trots det parallella arbetet med revideringen, varit att genomföra 
den regionala kulturplanen 2012-2014. Utvecklingsarbete med regionalt stöd i olika grad 
bedrevs under året kring tio prioriterade riktningar: Stärka arrangörsledet – befintliga 
arrangörer, nya arrangörer och arrangörskap i nya former; Utveckla metoder kring 
deltagarkultur; Stärka bild och formområdet; Utveckla samarbetsmodeller kring kultur och 
hälsa; Utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet; Utveckla förutsättningarna för att bevara, 
använda och utveckla vårt kulturarv; Öka tillgängligheten till kultur för barn och unga; Stärka 
strukturerna för kulturella och kreativa näringar; Utveckla samarbetet mellan kulturarv och 
besöksnäring; Utveckla en plattform för det fria ordet.  

En gemensam nämnare för allt utvecklingsarbete som sker regionalt och som beskrivs i 
texten och bilagan är att det syftar till att uppfylla målen i kulturplanen. Under 2014 har 
framförallt insatser kopplade till utvecklingsarbete med fokus på bild- och form, kulturarv, 
utveckling av scenkonsten och ökad tillgänglighet till kultur för barn och unga bedrivits. 
Målen i den regionala kulturplanen förverkligas genom projekt (interna och externa), 
kulturpolitiska uppdrag samt de regionala kulturaktörernas ordinarie uppdrag. 

Utvecklingsarbete med utgångspunkt i den regionala kulturplanen kan bedrivas i 
projektform, och där kan initiativtagare vara såväl landsting/regionförbund som en extern 
aktör. För de regionala utvecklingsmedel som finns för att stärka upp utvecklingsarbetet 
ansvarar i huvudsak regionförbundet. Projektverksamheten är ett viktigt verktyg för att 
implementera den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Samtliga aktuella insatser, 
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projekt och de kulturpolitiska uppdragen redovisas och beskrivs i bilagan Dialoger och insatser 
2014.  

Utvecklingsarbete bedrivs även inom ramarna för verksamheternas ordinarie arbete. 
Verksamheterna rapporterar in verksamhetsberättelse för föregående år samt en preliminär 
verksamhetsplan för kommande år via Kulturdatabasen. Dessa följs upp med 
verksamhetssamtal i det tredje kvartalet. 

Följa upp, utvärdera och lära – hur går det till? 

Uppföljning av verksamheterna 

Dialog med verksamheterna är enligt årscykeln förlagd till tredje kvartalet. Viss uppföljning 
sker även kontinuerligt, till exempel uppföljning kopplat till specifikt utvecklingsarbete. 

Införandet av den nationella Kulturdatabasen 2012 har förbättrat förutsättningarna för 
uppföljning av de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Resultatet som 
rapporteras in sammanställs av Statens kulturråd i rapporten Kultursamverkansmodellen 
Uppföljning 2013. Återrapporteringen av det statliga stödet till regionala kulturverksamheter 
2013 bildar nollvärde i den nationella kulturdatabasen och möjliggör skapande av indikatorer 
för uppföljning då första årets siffror (2012) inte var tillförlitliga.  

Den kvalitativa redovisningen till kulturrådet kan läsas i bilagan Kvalitativ uppföljning av 
kultursamverkansmodellen Kronoberg 2014.  

Uppföljning av insatser 

Under 2012 påbörjades ett arbete med att utveckla projektverksamheten till ett verktyg för 
att implementera Regional kulturplan för Kronobergs län. Skillnaden mot tidigare är att alla 
insatser nu ska kunna kopplas till de kulturpolitiska prioriteringarna. I dialog med 
kulturkansliet görs en så kallad insatslogik där man gemensamt identifierar nuläget samt 
vilken utmaning eller problem som projektet adresserar, vilka resurser som finns tillgängliga, 
vilket resultat man vill nå och vilka insatser som antas leda dit. 

Bild 2: Insatslogik. 
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Projekten kvalitetssäkras även utifrån den regionala kulturplanens prioriterade perspektiv; 
barn och unga, internationellt och interkulturellt, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. 

Uppföljning av dialogerna inom kultursamverkansmodellen 

På bloggen www.kulturplankronoberg.se publiceras allt material kopplat till strategiska 
dialogerna och via bloggen kan man också följa det regionala utvecklingsarbetet. 

Upplägget av de strategiska dialogerna omfattar tre faser: planering, genomförande och 
uppföljning. Huvudmännen strävar efter att involvera berörda aktörer kring innehåll, 
problemformulering och hur resultatet skall förvaltas. Inbjudare till de strategiska dialogerna 
är som regel ordförande i respektive kulturberedning, vilket innebär att dialogerna är en del 
av den kulturpolitiska agendan, att ledamöterna deltar i dialogmötet och att resultatet sedan 
följs upp på kulturberedningarnas sammanträde. 

2014 års strategiska dialoger har främst arrangerats i samverkan med externa aktörer, mötena 
har varit deltagardemokratiska, deltagarna har i direkt anslutning till dialogmötet ombetts 
lämna en utvärdering och uppföljningsmöten har genomförts med inblandade aktörer.  
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Kvalitativ uppföljning av 
kultursamverkansmodellen 

Kompletterande blankett för kvalitativ uppföljning enligt Kulturrådets riktlinjer för 

uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna i blanketten gäller den verksamhet som bedrivits under det år som redovisningen avser. 

Frågorna utgår ifrån förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 

samt de nationella kulturpolitiska målen nedan: 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla 

ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 

samhällets utveckling. 

 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
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1 a. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat kvalitet? 

 

Med kvalitet avses både konstnärlig kvalitet, och andra typer av kvaliteter i verksamheten. Frågan avser både 

strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Kvalitet i verksamheten delas upp i konstnärlig kvalitet kontra kulturpolitisk kvalitet. Den konstnärliga 

kvaliteten beskrivs under respektive kulturområde. Gällande kulturpolitisk kvalitet ägnades 2014 till 

stor del till att skapa kvalitet i dialoger, samarbete och logik i verksamheten.  

 

Under revideringen av kulturplanen engagerades 300 personer från alla delar av 

kultursamverkansmodellen i Kronoberg. Parallellt med revideringen tog regionen även fram en ny 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) vilket gav samverkansmodellens aktörer möjlighet att under 

revideringen även lämna inspel till RUS.  

 

Nivån på samarbete har tydliggjorts genom en samhandlingstrappa där lägsta nivån är samtal, trappan 

fortsätter via samsyn och samverkan till samhandling som innebär att aktörer gör olika insatser för att 

nå ett och samma mål. För att regionen ska bli en tydlig part har även årscykeln justerats för att minska 

administrativ börda på verksamheterna. För att säkra arbete i linje med kulturplanen arbetar regionen 

med en insatslogik där utmaning, resurs, insats och förväntat resultat uttalas redan i planeringsstadiet 

vilket säkrar den kulturpolitiska kvaliteten.  

 

Det kulturpolitiska målet ”ett innovativt kulturliv med bredd och spets” diskuterades under ett möte 

mellan politik och institutionschefer vilket ledde till att institutionerna kan känna trygghet gällande 

vad politiken förväntar sig vid vägval gällande innehållet i verksamheten.  
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1 b. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat konstnärlig förnyelse? 

 

Frågan avser såväl insatser som anses bidragit till konstnärlig förnyelse som arbete som bidragit till förbättrade 

förutsättningar för detta. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. Inom ramen för 

frågeställningen är det upp till landstinget/regionen att bedöma vad som utgör konstnärlig förnyelse. 

 

Konstnärlig förnyelse kan innebära dels att nya verk och nya professionella kulturskapare får ta plats i 

det etablerade kulturlivet. Det kan även innebära att underrepresenterade kulturområden tar plats i 

utbudet.  

 

Under 2014 hade Kronoberg genom Växjö kommun ett bild- och formresidens vid namn ”Residence 

in Nature” i vilket sex kulturarbetare i olika discipliner utifrån utforskande konstnärlig praktik 

undersökte en plats under två veckor. Verken kunde sedan beskådas via en kanotled i Ronnebyån. 

Arbetet resulterade i en fortsättning som kommer att ske under två år för att vidare utforska metoder 

kring naturresidens.  

 

Andra insatser som möjliggör för nya verk och nya professionella kulturskapare att ta plats i 

kulturlivet i Kronoberg är exempelvis följande: Regionteatern Blekinge Kronoberg beställer 

kontinuerligt nyskrivna verk. Av åtta egna produktioner 2014 var sju nyskrivna. Ljungbergmuseet 

instiftade under 2014 ett konst- och kulturstipendium till personer som arbetar i Sven och Ann Margret 

Ljungbergs anda. Hemslöjden i Kronobergs län har samarbetat med Växjö konsthall för att ge 

möjlighet till 6-10 unga internationella konstnärer att uttrycka sig i hemslöjdens tekniker och material. 

Kulturparken Småland har haft en inkubator för skribenter. Dessa insatser ger på olika vis 

kulturskapare möjlighet att bo och/eller verka i länet. 

 

Särskilt fokus på att etablera den samtida professionella dansen i länet har skett genom projektet 

Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten där dansproducentkompetens har kopplats till projektet 

vilket bland annat har resulterat i ett dansgästspel från Frankrike. Satsning på att samla bild- och 

formarbetet i länet har också skett i form av en processgrupp med samtliga aktörer inom området med 

ett regionalt uppdrag. Arbetet skapade förutsättningar för en ansökan om att arrangera Manifesta i 

Småland 2018. 
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1 c. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas? 

 

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga 

verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs 

från generation till generation. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Kronoberg är känt för sitt stora kulturarv på glasområdet. Glasriket har haft en tung utveckling med 

många nedlagda glasbruk och verksamhet som flyttat utomlands och det har funnits ett behov av att 

hantera förändringen som skett i området. Regionteatern skapade tillsammans med amatörer i 

glasriket, Byteatern Kalmar läns Teater och ABF föreställningen ”Glasjesus” som gav delar av 

lokalbefolkningen möjlighet att berätta om utvecklingen ur sitt perspektiv.  

 

Regionen har sedan länge ett tätt samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande 

kulturmiljöer och ingår nu i styrgruppen för framtagandet av den nya regionala kulturmiljöstrategin. 

Samverkan med länsstyrelsen sker också inom regeringsuppdraget ”Glasriketuppdraget” som går ut på 

att utveckla industri och besöksnäring i glasriket. 

 

Under 2014 öppnade Kulturparken Småland Kulturarvcentrum Småland med bland annat ett öppet 

magasin och ny pedagogisk verkstad. Detta har inneburit en samlad regional resurs som samverkar 

med bland annat Växjö kommunarkiv och hembygdsföreningarna i länet. 

 

Kulturparken Småland har ett samarbete med Suzhou Museum i Kina. 2014 resulterade det i att 

350 000 personer i Kina fick uppleva en del av Kulturparkens glassamling. Kulturparken har också 

verkat för att skapa ett öppet glasmagasin inom Kulturarvcentrum Småland för att synliggöra 

samlingen. Cirkus i Glasrikets verksamhet har också inneburit ett fokus på just glasrikets kulturarv. 

 

Det immateriella kulturarvet har på regional nivå fått extra anslag till Berättarnätet Kronoberg som 

under 2014 ackrediterades som NGO av UNESCO gällande det muntliga kulturarvet. Berättarnätet är 

en av två svenska verksamheter som har fått denna ackreditering. 
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1 d. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, 

könsidentitet eller könsuttryck? 

 

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 

organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Internt i regionen arbetades det med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten för att säkra 

kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjligheter att ta del av offentligt finansierade projekt. I 

samband med de årliga verksamhetssamtalen med verksamheter i kultursamverkansmodellen som 

kulturpolitiken håller i, var särskilt fokus på hur jämställdhet integreras i verksamheten vilket samtliga 

verksamheter redogjorde muntligt för.  

 

Där ojämställdheten är känd arbetar verksamheterna för att minska klyftorna mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar. Exempelvis är det välkänt att kvinnor vänder sig till Reaktor Sydost i ett senare 

skede än män när det gäller filmstöd, vilket gör att färre kvinnor söker. Av den anledningen arbetar 

Reaktor Sydost aktivt med att få kvinnor att höra av sig tidigare.  

 

Jämställdhetsplaner finns i flera verksamheter. Ett exempel är Regionteatern Blekinge Kronoberg som 

arbetar utifrån sin jämställdhet- och mångfaldsplan. Under 2014 arrangerade de två seminarier med 

Perspektivbolaget med fokus på normkreativitet gällande könsidentitet, sexualitet och könsuttryck.  

 

Kulturparken Småland bedrev 2014 samarbete med Historiska museets forskningsavdelning inom 

projektet ”Samlingar i tiden” som har en bakgrund i Historiska museets JÄMUS-uppdrag. Projektet 

analyserade Smålands museums samlingar ur ett mångfaldsperspektiv och utvecklade metoder för en 

hållbar samlings- och gallringspolicy. 

 

 

  



    
 

6 
 

1 e. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett 

funktionsnedsättning? 

 

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 

organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Samtliga verksamheter med statligt stöd har tillgänglighetsplaner som de arbetar efter. Regionen har 

under 2014 samarbetat med Funka.nu för att skapa en ny, tillgänglig webb för den nya organisationen.  

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har under 2014 medverkat till att det utvecklas nya former 

för invånarnas delaktighet inom bibliotek, kultur och lärande genom bland annat satsningar på lättläst 

och högläsning för personer med demens.  

 

Regionen har haft en fortsatt tät dialog med Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum (I&KC). 

2013 producerade I&KC i samarbete med Musik i Syd, Riksteatern Kronoberg, Växjö och Ljungby 

kommuner, Funkibator och regionen en handbok kring tillgängliga kulturevenemang. Handboken har 

spridits ytterligare under 2014 för att ge konkreta tips till verksamheter inom och utanför 

kultursamverkansmodellen. Ett exempel på verksamhet i linje med handboken är att Musik i Syd på 

sin webbplats informerar om vilken tillgänglighet som finns på deras scener.  
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1 f. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund? 

 

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 

organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Hälften av kommunerna i Kronobergs län har en högre andel utlandsfödda än riksgenomsnittet. Detta 

gör att det är av stor vikt för regionen att säkerställa ett deltagande i kulturlivet av målgruppen. En 

studie som Växjö kommun gjort tillsammans med Linnéuniversitetet gällande unga kommuninvånares 

tankar kring kultur- och fritidsfältet visar att ungdomar som beskriver sig själva som ”delvis svensk 

men mest tillhörande annan kultur” eller ”inte det minsta svensk” upplever större begränsningar för 

sitt kultur- och fritidsintresse än unga som beskriver sig som ”helt och hållet svensk”. Nästa steg i 

arbetet är gemensamma samtal mellan Växjö kommun och regionen gällande de gemensamt ägda 

verksamheterna och möjligheter till insatser och uppföljning gällande mångfald. 

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom bland 

annat mångspråk för personal på länets bibliotek. Ett nytt nätverk med fokus på mångfald och arbete 

med media samt aktiviteter för människor med annan nationalitet än svenska har startat under året.  

 

Andra insatser som skett på området är exempelvis att: Ljungbergmuseet har haft visningar på lätt 

svenska för SFI-elever, Musik i Syd har många konserter med folk- och världsmusik och 

Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost har anordnat ett battle i samband med Street 

Star som lockade många deltagare med utländsk bakgrund. 
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1 g. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen på andra sätt främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet? 

 

Frågan avser insatser som utifrån andra aspekter än de i fråga 1 c – e främjat allas lika möjligheter att delta i 

kulturlivet. Andra aspekter kan exempelvis vara socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist. Även digitalt 

tillgängliggörande eller andra metoder för att göra verksamheten mer tillgänglig för allmänheten kan beskrivas 

här. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Kronoberg är ett av landets minsta län, trots detta finns en stor problematik kring stad och land. 

Institutionstätheten finns i Växjö och till viss del i Ljungby tätort. Medvetenheten kring utmaningen är 

stor bland verksamheterna och arbete sker kontinuerligt för att säkerställa geografisk tillgänglighet. 

Problemet attackeras främst utifrån två perspektiv – digitalisering och fysisk närvaro. 

 

Digitalisering av samlingar görs av Hemslöjden i Kronobergs län, Ljungbergmuseet och Kulturparken 

Småland. Musik i Syd arbetade 2014 med att ta fram en webbplats ”Musik i Syd Channel” där 

personer digitalt kan ta del av konserter. Andra arbetar med att skapa bättre och tydligare webbplatser 

däribland Reaktor Sydost, Ljungbergmuseet och Hemslöjden i Kronobergs län.  

 

Fysisk närvaro i hela länet är i stort beroende av mottagare i respektive kommun samt tillgång till 

olika sorters faciliteter. Flera verksamheter uppmuntrar och medverkar till en större spridning i hela 

länet. Några exempel på detta är Riksteatern Kronobergs ”Arrangörsstöd för små platser” som ger 

extra stöd till riksteaterföreningarna när de arrangerar på mindre orter, Musik i Syds ”Musikriket” som 

genom en planerad slinga möjliggör konserter med stor genrebredd och hög kvalitet i nästan samtliga 

länets kommuner samt Reaktor Sydosts ”Involvera publiken” som utvecklar den digitaliserade 

biografen genom att involvera den potentiella publiken i filmvisningsarbetet. Andra exempel är 

Ljungbergmuseets ”Konst på turné” som innebar endagsutställningar i bygdegårdar.  

 

Mikrofinansieringsplattformen Crowdculture används av regionen för att möjliggöra för fler att kunna 

driva mindre kulturprojekt. En minskad administration och utan krav på speciell organisation 

möjliggör för fler att ta del av offentligt finansierade projektmedel inom kulturområdet. 

 

Under 2014 har många insatser gjorts för målgruppen personer med demens och deras anhöriga. 

Ljungbergmuseet och Kulturparken Småland har varit med i projektet ”Möten med minnen” där de har 

skapat anpassade visningar för personer med demens. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har 

utbildat ideella krafter som läser lättläst för samma målgrupp.  

 

Många äldre personer har behov av särskilda hjälpmedel för att kunna ta del av kultur exempelvis i 

form av hörslinga. Musik i Syds projekt ”Kultur på hjul” fokuserade på att aktivera äldre på boenden 

så att de själva fick möjlighet att skapa. Satsningar på äldre har också skett i form av en kommunturné 

där Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland i samverkan med 

regionens enhet för Folkhälsa visat upp utbudet vad gäller målgruppen 70+. 
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1 h. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat barns och ungas rätt till kultur? 

 

Frågan avser barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och inflytande över 

kulturutbudet. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. För varje insats bör det framgå vilka 

åldrar inom åldersspannet 0-25 som var målgrupp. Frågan avser alltså även unga vuxna 19-25 år. 

 

Nästan samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen i Kronobergs län har barn och unga 

som främsta målgrupp. Arbete sker dels direkt mot målgruppen och dels i form av strategiskt arbete 

som först på sikt når barn och unga. 

 

Exempel på insatser direkt riktade till målgruppen är Hemslöjden i Kronobergs läns ”Slöjdklubben” 

som riktar sig till barn och unga på fritiden, Reaktor Sydosts ”Filmriket” där ungdomar ser, diskuterar 

och gör film samt Ljungbergmuseets konstpedagogiska uppdrag där 2 000 barn under 2014 fick ta del 

av konstpedagogisk verksamhet.  

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg arbetade 2014 med att ta fram en digital plattform där barn, unga 

och pedagoger kan ta del av Regionteaterns pedagogiska verksamhet. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg har satsat på läsfrämjande i form av seminarier med metoder för läsinlärning och om 

muntligt och skriftligt berättande för bibliotekarier. 

 

På en mer övergripande nivå ligger de två processer som drivs sektorsövergripande kring kultur och 

skola samt kultur och kollektivtrafik. I processen kultur och skola har den regionala arbetsgruppen för 

kulturfrågor mött det regionala nätverket för utvecklingsledare inom skolan. 2014 innebar samarbetet 

den första länsgemensamma utbudsdagen för skapande skola.  

 

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till kultur för barn och unga genom anpassning av 

kollektivtrafikens system har fortgått under 2014. Regionens trafikdirektör har fått i uppdrag av 

Trafiknämnden att undersöka hur systemet kan förbättras inom regionen samt söka finna en gemensam 

lösning inom Sydtaxesamarbetet (inkluderar Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge samt 

Skåne).  
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1 i. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat internationellt utbyte inom kulturlivet? 

 

Med internationellt utbyte avses kulturverksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Frågan avser både 

strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Det internationella utbudet på kulturområdet i Kronoberg är överlag begränsat. Reaktor Sydost 

genomförde 2014 en studieresa till Storbritannien för att studera deras arbete med att engagera 

ungdomar i filmklubbar – resultatet av resan är projektet ”Filmriket” där Reaktor Sydost har anpassat 

det brittiska konceptet ”Filmclub” efter svenska förutsättningar. Kulturparken Småland har samarbetat 

med museer i Glasgow för att öka delaktighet hos besökare och tillvarata deras kunskap. Kulturparken 

Småland har även ett samarbete med Suzhou Museum som innebar en småländsk glasutställning i 

Kina under 2014. Ansökan till Manifesta skapade förutsättningar för ett internationellt utbyte på bild 

och formområdet. 

 

Ljungbergmuseet har planerat för utställningen ”Porträtt Nu!” i samarbete med Nationalhistoriske 

Museum på Frederiksborg, Danmark som kommer att visas under 2015.  

 

Musik i Syd genomförde under 2014 162 konserter i utlandet. De internationellt gästande ensemblerna 

i utbudet är en integrerad del av verksamheten. Musik i Syd deltar även i EMAP (European Music 

Archaeology Project) tillsammans med tio europeiska länder. Projektet innebär bland annat utveckling 

av en interaktiv utställning. Regionteatern Blekinge Kronoberg har erbjudit ett internationellt 

dansgästspel från Frankrike samt genomfört projektet Ciconia om internationellt scenkonstutbyte. 

 

Inom verksamheten Det Fria Ordets Hus som delfinansieras av regionen ingår arbetet med en 

fristadsförfattare.  
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1 j. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 

kultursamverkansmodellen främjat och synliggjort de nationella minoriteternas kultur- och 

kulturarv? 

 

Här avses de fem nationella minoriteter som Sverige tillerkänt särskilda rättigheter genom Europarådets 

ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. De är sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer. 

Frågan avser samråd, strategiskt arbete och specifika insatser. 

 

Kronoberg är inte ett förvaltningsområde för minoritetsspråk men erfarenheten hos 

kulturorganisationer som har haft verksamhet på minoritetsspråk är att en bredare målgrupp deltar på 

verksamheten.  

 

Regionen hade under 2014 intern kompetensutveckling gällande nationella minoriteter för 

förtroendevalda och tjänstepersoner genom medverkande på Kulturrådets kompetensutvecklingsinsats 

på området samt efterföljande diskussion kring denna på regionens kulturberedning.   

 

Några av verksamheterna i kultursamverkansmodellen har haft insatser som särskilt belyser de 

nationella minoriteterna. Musik i Syd anordnade en konsert med tornedalsk världsmusik som 

turnerade i hälften av länets kommuner genom Musikriket. Vid dessa konserter noterades att 

minoriteten är välrepresenterade i länet genom en viss uppslutning. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg hade en mediedag med medverkande från Romska kulturcentret i Malmö. Hemslöjden i 

Kronobergs län har tagit fram och genomfört ett program för skolor gällande samernas kultur som är 

anpassat efter läroplanen.  
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2. Om regionen/landstinget samarbetat över länsgränser, sammanfatta på vilket sätt, med vilka 

och vad som uppnåtts med samarbetet. 

 

Geografiska samarbeten på kulturområdet präglar den kulturella infrastrukturen i Kronobergs län. 

Regionen har flera gemensamma verksamheter med grannlänen: Musik i Syd (Skåne), Reaktor Sydost 

och Dans i Sydost (Blekinge och Kalmar) samt Regionteatern Blekinge Kronoberg och 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (Blekinge).  

 

I det politiska nätverket Sydostkultur träffas kulturpresidierna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

2014 fokuserades på gemensamma skrivningar i respektive kulturplan gällande Dans i Sydost och 

Reaktor Sydost för att förenkla för verksamheterna. I nätverket sker årligen en gemensam 

kompetensutvecklingsinsats, 2014 var temat läsfrämjande på grund av områdets ingång i 

kultursamverkansmodellen.  

 

Ett interregionalt arbete inför en Sydsvensk storregion skedde inom flera olika områden. På 

kulturområdet skapades sedan ett nätverk för Sydsvenskt kultursamarbete som, oavsett storregion eller 

ej, kommer att verka för att fördjupa samarbetet mellan Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg på 

kulturområdet. Samarbetet har inneburit dels fördjupade kontaktytor men även kartläggning av 

samarbeten mellan länen. Scenkonsten med fokus på dans har särskilt uppmärksammats som ett 

område för fortsatt samverkan.  

 

Interregionalt samarbete har även skett på bild- och formområdet tillsammans med Kalmar och 

Jönköping genom exempelvis ansökan om att anordna konstbiennalen Manifesta 2018 vilket satte 

konstens roll på den politiska agendan även bortom kulturpolitiken.  
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3. Beskriv landstingets/regionens samverkan med kommuner. 

 

Under revideringen av kulturplanen lades extra fokus på att involvera den kommunala nivån. En 

kommunturné genomfördes där regionens tjänstepersoner mötte var kommuns tjänstepersoner för sig. 

Samtal fördes kring utmaningar och möjligheter i den egna kommunen och vad stöd som önskades av 

regionen.  

 

Fortsatt arbete har skett med den regionala arbetsgruppen för kulturfrågor där kommunernas 

tjänstepersoner på kulturområdet möts. Gruppen har utvecklats och ett kollegialt erfarenhetsutbyte har 

påbörjats mellan kommunerna. Vikten av lokala kulturplaner har diskuterats och flera kommuner har 

påbörjat ett arbete med detta. Ljungby kommuns kulturplanearbete skedde relativt parallellt med 

revideringen av den regionala kulturplanen varför ett gemensamt strategiskt samtal gällande 

framtagandet av båda planerna genomfördes. Det fick till följd att en större bredd av aktörer deltog i 

framtagandet.  

 

Nätverket för kommunernas förtroendevalda på kulturområdet, den så kallade samrådsgruppen, 

träffades och förde diskussion om kulturpolitiska mål och innebörden av bredd och spets i kulturlivet.  

 

Andra exempel på samverkan med kommuner är en regional utbudsdag för Skapande skola som 

anordnades i samverkan med Växjö kommun vilket gav hela länet samma möjlighet att utforska det 

gemensamma utbudet.  

 

Några verksamheter samfinansieras med kommuner exempelvis Regionteatern Blekinge Kronoberg 

och Kulturparken Småland. Där har arbete skett för att titta på hur ägarna kan utveckla dialogen för 

gemensam styrning.  
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4. Beskriv landstingets/regionens samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet.  

Civilsamhället: Civilsamhället definieras som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, 

där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.  Till civilsamhället 

räknas i huvudsak ideella föreningar, nätverk, stiftelser, folkbildningsaktörer, trossamfund och församlingar. 

 

Professionellt kulturliv: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda yrkesverksamma kulturskapare, till 

exempel: författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, slöjdare, filmare, dramatiker, 

regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person 

som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt konst- eller kulturområde. I 

professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer. 

 

För att möjliggöra deltagande från det civila samhället och det fria professionella kulturlivet på 

regionens dialoger erbjuds arvode till båda grupperna i nivå med det arvode som betalas till regionens 

förtroendevalda. Totalt 300 personer deltog i revideringen av kulturplanen. 21 % av dem kom från det 

civila samhället.  

 

I framtagandet av den nya Regionala Utvecklingsstrategin för Kronoberg synliggjordes behovet av att 

inkludera det civila samhället i regionala utvecklingsprocesser. Den avsiktsförklaring för det civila 

samhället som beskrivs i kulturplanen banade väg för ett större tvärsektoriellt grepp kring frågan 

regionalt. 

 

För att öppna upp för fler att lämna remiss på kulturplanen bjöd regionen in till ett remisscafé där 

remissutgåvan presenterades och möjligheten att lämna remiss på webben presenterades. Kulturplan 

Kronoberg har sedan 2011 haft en blogg där arbete med planen ständigt uppdateras. Under remissfasen 

fanns ett formulär i vilket vem som helst kunde lämna synpunkter på remissutgåvan.  

 

En dialog fördes med KLYS gällande hur regionen framöver kan arbeta med det professionella 

kulturlivet och stor vikt lades vid KLYS remissvar på kulturplanen. Dialogen ledde till en insats att 

förbättra villkoren för länets kulturskapare genom kartläggning och analys för att fördjupa kunskapen 

kring kulturskapare inom olika fält samt vilka behov de har samt därefter anpassa stödsystemen.  

 

Professionella kulturskapare används som expertkompetens gällande olika tillfälliga processer. 

Exempelvis har professionella kulturskapare varit med i framtagandet av priser och stipendier samt i 

den processgrupp som arbetat med att utveckla bild- och formområdet.  
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Konst- och kulturområden 

Professionell teaterverksamhet  

 
5. Sammanfatta den professionella teaterverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 

statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 

samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Cirkus i Glasriket har 2014 haft ett produktionsår vilket innebär lite mindre publik verksamhet än 

vanligt. Verksamheten har däremot hittat en plats att verka utifrån; the Glass Factory i Boda, vilket ger 

den bastrygghet en verksamhet behöver samtidigt som det innebär bra samverkansmöjligheter.  

 

Cirkus i Glasriket har även arbetat med ”The Phoenix Project” där metoder för disciplinärt arbete 

utvecklas med idéer och geografiska platser som utgångspunkt i valet av form för gestaltning.  

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg spelade 2014 tio olika produktioner, drev nio projekt och tre 

samproduktioner. Av åtta egna produktioner var sju nyskrivna verk.  

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en stor arbetsgivare för frilansande professionella kulturskapare. 

Till största delen handlar det om konstnärer som är bosatta i andra delar av landet som under en tid 

berikar regionens kulturliv genom tillfälliga anställningar. 

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg har även en omfattande pedagogisk verksamhet med en 

dramapedagog och en danspedagog. Verksamheten syftar till att fördjupa den konstnärliga upplevelsen 

samt att erbjuda verktyg till barn och unga att själva kunna uttrycka sig konstnärligt. 

Huvudmålgruppen för detta arbete är barn i åldrarna 6-16 år men även yngre och äldre barn och unga 

möts av verksamheten. 
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6. Har verksamheterna inom teaterområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 

andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Regionteatern Blekinge Kronoberg har en omfattande samverkan med Riksteatern Kronoberg samt 

ingår i Scenkonst Sydost (se konst- och kulturfrämjande 6.). Samverkan med Riksteatern ger möjlighet 

för Regionteatern att spela i hela länet.  Samarbetaet med den Malmöbaserade gruppen Memory Wax 

möjliggjorde att Regionteatern kunde turnera dansföreställningar för barn i ett flertal kommuner i 

länet. 

 

Regionteaterns samarbete med olika amatörteatergrupper fortsatte och fördjupades under året. 

Exempelvis medverkade ett stort antal amatörer i de båda sommarteaterproduktionerna. Den årligt 

återkommande amatörteaterdagen arrangerades under hösten. 

 

Cirkus i Glasriket har i och med sin flytt till the Glass Factory i Boda fått en god samverkan med 

organisationen. Samverkan har under året inneburit ett antal gemensamma aktiviteter men även en 

gemensam långsiktig planering för de båda verksamheterna.   

 



    
 

17 
 

Professionell dansverksamhet  

 
5. Sammanfatta den professionella dansverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 

statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 

samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Kronoberg har under flera år poängterat vikten av att stärka och öka den professionella dansens 

närvaro i regionen med sikte på hög kvalitet ur ett nationellt perspektiv genom egenproduktion, 

samproduktion, residens och gästspelsverksamhet. Regionteatern Blekinge Kronoberg har sedan 2012 

haft ett utvecklingsarbete med syfte att bli en modern scenkonstinstitution vilket inkluderar önskemål 

gällande ett uppdrag från ägarna beträffande professionell dans.  

 

Dansprojektet ”Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten” utgår från och angriper behoven på 

dansområdet. Under 2014 har Regionteatern Blekinge Kronoberg i samverkan med Dans i Sydost 

kunnat erbjuda barn, unga och vuxna att ta del av professionell dans. Både nationella och 

internationella föreställningar har erbjudits. Dessutom har dansresidenset ”Res Dig!” ägt rum och 

sedan turnerat i länet.  
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6. Har verksamheterna inom dansområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 

andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Danssatsningen ”Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten” är ett samarbete mellan Regionteatern 

Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost. Inom projektet har dansproduktionskompetens kopplats in i 

form av Åsa Edgren/LocoWorld och Magnus Nordberg/Nordberg Movement, vilket har skapat bra 

förutsättningar för en hållbar dansutveckling. Många dansaktörer har knutits till verksamheten och 

under 2014 innebar arbetet bland annat ett internationellt gästspel från Frankrike i form av 

”AUTARCIE(…)” av Compagnie par Terre/Anne Nguyen. Samtal har även påbörjats med Skånes 

dansteater och Byteatern Kalmar läns Teater om möjligheter att samverka kring dans. 

 

Dans i Sydost tillhandahåller en partner per sydostlän till Dansnät Sverige. I Kronoberg är den 

partnern Regionteatern Blekinge Kronoberg. Sydostlänen hade 2014 än en gång den största publiken 

per capita på Dansnät Sveriges turnéer, vilket tyder på ett stort intresse hos invånarna i länet att se 

professionell dans. 

 

 

  



    
 

19 
 

Professionell musikverksamhet  

 
5. Sammanfatta den professionella musikverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 

statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 

samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Musik i Syds basverksamhet/produktionsverksamhet består till allra största delen av frilansande 

musikgrupper. Denna verksamhet har utvecklats positivt i Kronoberg under senare år. Enbart under 

Korröfestivalen – Sveriges största folkmusikfestival som helt och hållet arrangeras av Musik i Syd – 

framträder över ett 70-tal fria grupper. Även Musica Vitae knyter till sig frilansande musiker och 

dirigenter. I flera fall av utbudet av frilansgrupper tas programmet fram i nära samarbete mellan 

producent och artister. Målsättningen är att, i det fall så är möjligt, en produktion ska vara ett resultat 

av en gemensam konstnärlig process. 

 

Sedan 2012 har Musik i Syd bjudit in samtliga kommuner i Kronobergs län till samarbete kring att 

erbjuda invånarna offentliga konserter i en ny och delvis annorlunda form genom ”Musikriket”. 

Satsningen syftar till att tillgängliggöra kulturen och förenklar för arrangörerna genom bland annat 

marknadsföring.   

 

Barn och unga är prioriterade målgrupper hos Musik i Syd. Under 2014 har exempelvis offentliga 

familjeföreställningar blivit en allt större del av utbudet. Musica Vitae har satsat på att möta nya 

publikgrupper – inte minst barn och unga. Musik i Syd arbetar även fortsatt med att stärka 

arrangörsledet i Kronoberg med avseende på att öka tillgängligheten till kultur för barn och unga. 

 

Digitaliseringsprojekt har pågått inom Musik i Syd i flera år. Detta arbete kräver en 

kompetensutveckling inom bland annat arbetssätt och upphovsrättsfrågor. Under 2014 har Musik i Syd 

förberett lanserandet av ”Musik i Syd Channel” som kommer att tillgängliggöra delar av 

konsertverksamheten online.  
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6. Har verksamheterna inom musikområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 

andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

I södra Sverige har Musik i Syd byggt upp ett nära samarbete med länsmusiken i Halland, Blekinge 

och Kalmar. Detta har resulterat i gemensamt produktionsutbud, gemensamma arrangörsträffar, samt 

utvecklingsprojekt som involverar samtliga fem län.  

 

”Rundgång i ladugården” är en verksamhet med syfte att verka på landsbygden i form av en 

kringresande festival. ”Rundgång i ladugården” bygger på en idé om att förena musik, mat och 

oväntade konsertmiljöer. Projektet drevs 2014 i samarbete med lokala arrangörsföreningar och Leader.  

 

2014 deltog Musica Vitae i projektet ”Riter” tillsammans med Vokalharmonin och Musikhögskolan i 

Stockholm. I projektet utforskas musiken utanför konstmusikens traditionella ramar. ”Riter” 

tillgängliggjorde den nutida konstmusiken för en bredare publik.   

 

Musik i Syd har också varit delaktiga i ”Smålands kulturfestival” tillsammans med bland andra 

Kulturparken Småland och Destination Småland. Smålands Kulturfestival verkar på landsbygden med 

syfte att genom kreativa och nyskapande arrangemang föra in kulturen i nya rum och därigenom nå 

nya målgrupper. 
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Museiverksamhet  

 
5. Sammanfatta den museiverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör beröra det nationella kulturpolitiska målet om främjande av ett levande kulturarv, museernas 

kulturmiljöarbete samt utveckling av verksamhetens kvalitet. Om så är relevant svaret även kopplas till de 

nationella kulturpolitiska målen om konstnärlig förnyelse, allas möjlighet till bildning och övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Ljungbergmuseet har under 2014 haft sex stycken utställningar och verksamheten har fortsatt utveckla 

det konstpedagogiska uppdrag de fick i samband med utnämnandet ”Kronobergs läns 

Bildkonstmuseum”. Pedagogiken nådde 2 000 barn i länet under året.  

 

En föreläsningsserie med namnet ”Kulturens krafter” genomfördes även. Serien riktade sig främst till 

politiker och tjänstemän i Kronobergs län och behandlade Sven Ljungbergs konstnärskap, 

byggnadsminnen samt konsten och kulturens värden.  

 

De regionala museerna har arbetat mot både professionella kulturskapare och amatörer. 

Ljungbergmuseet har erbjudit amatörer akvarell- och oljekurser under en konstnärs ledning. 

Kulturparken Småland har tillhandahållit en inkubator för professionella kulturskapare i form av 

frilansande skribenter.  

 

Kulturparken Småland har 2014 satsat på vidgade målgrupper genom diversifierade utställningar i 

form av exempelvis serietecknaren Nina Hemmingsson och utställningen ”Secret Love” om tabulagd 

kärlek. Utveckling har även skett gällande deltagarperspektiv där fokusgrupper har använts för 

utvecklingen vid Kulturarvscentrum Småland.  

 

För att nå fler har museet även aktivt lagt ut regional arkeologisk kunskap på olika webbplattformar 

som Wikipedia och Google maps. 
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6. Har verksamheterna inom museiområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 

andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Kulturparken Småland deltog i ansökan om Manifesta 2018 tillsammans med Vandalorum, Kalmar 

konstmuseum och Växjö konsthall. Då ansökan ej gick igenom kommer satsningen på konstnärlig 

kvalitet interregionalt att fortsätta i andra former framöver. 

 

För att nå nya målgrupper har Kulturparken Småland i samarbete med mötesplatsen Kafé Deluxe 

bjudit in till öppna träffar på temat kulturhistoria under parollen ”Historia Deluxe”. 

 

Kulturparken Småland har ett samarbete med Suzhou Museum i Kina som 2014 resulterade i en 

småländsk glasutställning i Suzhou som beskådades av 350 000 besökare.  

  

Både Ljungbergmuseet och Kulturparken Småland har deltagit i processgruppen i projektet 

”Kronoberg utvecklar bild- och formområdet”. 

 

Ljungbergmuseet har genomfört en föreläsnings- och samtalsserie i samarbete med Ljungby Business 

Arena. Samarbete med Ljungby kommuns bygdegårdar, Vandalorum, Vida museum och Staffantorps 

Konsthall skedde under året för att särskilt uppmärksamma ”Sven Ljungberg 100 år”.   
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Biblioteksverksamhet  

 
5. Sammanfatta den biblioteksverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, både som stöd till kommunerna och för den egna 

verksamheten. Om så är relevant bör svaret även kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om allas 

möjlighet till bildning, konstnärlig förnyelse, främjande av ett levande kulturarv och övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Organisationen som resurssätter biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen i Kronoberg 

har under året bytt namn från Länsbibliotek Sydost till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Året 

har präglats av läsfrämjandefrågan – bland annat i form av kompetensutvecklingsinsatser för 

bibliotekspersonal med särskilt fokus på läsforskning. Andra exempel på ämnen som 

bibliotekspersonal har kompetensutvecklats kring är mångspråk, bibliotek och funktionsnedsättning 

samt bemötande. Verksamheten har genomfört en utredning av mediesamarbetet med anledning av de 

regionala biblioteksverksamheternas ändrade uppdrag i den nya bibliotekslagen.  

 

”Arena för min berättelse” är ett läsfrämjandeprojekt med stöd från Kulturrådet som ger biblioteken 

möjlighet att testa nya metoder för läsfrämjande arbete genom exempelvis skrift, film, teckning och 

spelproduktion.  

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg medverkade under 2014 till att utveckla nya former för den 

enskilde invånarens delaktighet inom bibliotek, kultur och lärande. Exempelvis i form av ”Tänd 

läslampan!” – en bokmässa arrangerad i Växjö om lättläst litteratur och samhällsinformation – där 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg var en av arrangörerna i samarbete med Centrum för lättläst. 

Mässan arrangeras vart annat år och 2014 var tredje gången den genomfördes.  
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6. Har biblioteksverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra 

aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har i flera år haft en nära samverkan med Regionbibliotek 

Kalmar län. 2014 har den bestått av exempelvis gemensamma chefsmöten, 

kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande för den egna personalen.  

 

2014 har inneburit fortsatt arbete kring biblioteksplaner och kvalitet. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg har deltagit i samarbete med Kungliga Biblioteket i syfte att ta fram material för att 

underlätta för kommunernas arbete med biblioteksplaner. Regionbibliotekarien ingår dessutom i en 

arbetsgrupp som tillsammans med Kungliga biblioteket arbetar med kvalitetsutveckling och 

biblioteksplaner. Under året har en dialog med kommunbiblioteksrepresentanter från hela riket 

genomförts.  

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har tillsammans med sina respektive verksamheter i Skåne, 

Blekinge, Halland, Jönköping och Kalmar och med stöd av Kulturrådet påbörjat en studie kring 

metoder för läsfrämjande arbete.  

 

Verksamheten har också påbörjat samtal med folkbildningen gällande hur folkbildning och 

folkbibliotek kan samverka för att lyfta läsning och litteratur. Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg är även en av parterna i Växjö kommuns projekt ”Framtidens bibliotek” som undersöker 

bibliotekens roll och framtid i en global, digital och deltagande värld.  
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Konst- och kulturfrämjande verksamhet  

 
5. Sammanfatta den konst- och kulturfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som 

tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 

samt allas möjlighet att delta i kulturlivet. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 

kulturpolitiska mål. 

 

Dans i Sydost har under 2014 producerat en film om dansen i Sydostlänen för att bli en tydlig 

samarbetspart och visa dansens förutsättningar i länen idag. Kompetensutveckling för dansare, 

pedagoger och danskonstnärer har fortsatt. För ungdomar har koreografitävlingen ”Skapa dans” 

anordnats samt streetbattletävlingar. 

 

Riksteatern Kronoberg har haft fortsatt kompetensutveckling gällande arrangörskap och 

föreningsarbete för teaterföreningarna i länet. Förtroendevalda inom föreningarna har deltagit i 

workshops och samtal kring jämställdhet, tillgänglighet och mångfald på scen och i föreningen. För att 

öka tillgängligheten har stöd även getts för att möjliggöra försäljning av biljetter digitalt. För att 

utveckla kvaliteten genom en mer genomtänkt repertoar har konsulenten bjudit in till två träffar under 

namnet ”Repertoarsnack Kronoberg”.  Träffarna innebär ett erfarenhetsutbyte som stärker 

arrangörsrollen hos föreningarna. 

 

Riksteatern Kronoberg har 2014 även fokuserat och tryckt på vikten av att ha en teaterförening i varje 

kommun genom att erbjuda särskilt stöd till en nystartad förening. Utan en förening i kommunen finns 

en risk att kommunen blir utan scenkonst för att den kulturella infrastrukturen saknas. 

Generationsväxlingen har hanterats bland annat i form av startat nätverk av unga arrangörer i tre av 

länets kommuner.  
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6. Har de konst och kulturfrämjande verksamheterna haft mer omfattande 

samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom 

samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Riksteatern Kronoberg har som många andra i regionen ett välutvecklat samarbete med både regionala 

verksamheter och närliggande geografi. Konsulenterna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge samarbetar 

under Riksteatern Sydost som 2014 bland annat anordnade en gemensam valberedningskurs för att 

möjliggöra en blandad styrelse med en bra mix av kompetens.  

 

Inom Scenkonst Sydost möts Dans i Sydost, respektive riksteaterkonsulent, Regionteatern Blekinge 

Kronoberg samt Byteatern Kalmar läns Teater för samplanering, information och gemensamma 

insatser i form av bland annat kurser och politikerträff. 

 

Dans i Sydost har samarbetat i hög utsträckning med Regionteatern Blekinge Kronoberg vilket bland 

annat resulterat i residenset ”Res dig!”, en föreställning för barn och unga där streetdance och modern 

dans möts. 

 

Riksteatern södra Sverige anordnar årligen en gemensam utbudsdag. Samarbete med Folkets Hus och 

Parker har resulterat i nio scenkonstföreställningar under sommaren. Riksteatern Kronoberg för också 

samtal med Musik i Syd gällande samarbete kring unga arrangörer.  
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Regional enskild arkivverksamhet  

 
5. Sammanfatta den regionala enskilda arkivverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 

statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör beskriva verksamhetens arbete för att främja bevarande, tillhandahållande och levandegörande av det 

dokumentära kulturarvet samt allas möjlighet till bildning och kulturupplevelser. Svaret bör även beskriva 

verksamhetens utveckling av kvalitet och där så är relevant kopplas till övriga nationella kulturpolitiska mål. 

 

Kronobergs enskilda arkivverksamhet är en del av Kulturparken Smålands arbete. Under 2014 

öppnade Kulturarvcentrum Småland, som ett resultat av projektet ”Kronoberg utvecklar 

kulturarvscentrum Småland”, med bland annat öppet magasin och ny pedagogisk verkstad. 

 

För att förbättra tillgängligheten till samling och arkiv har Kulturparken Småland under året genomfört 

användarstudier/fokusgrupper med högstadieelever.  

 

Smålands musikarkiv, som ingår i Musik i Syd, utgör en viktig bas för traditions- och folkmusiken i 

södra Sverige. Arkivet har påbörjat ett stort digitaliseringsprojekt för att rädda äldre ljudinspelningar.  
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6. Har den regionala enskilda arkivverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan 

med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Kulturparken Småland har under året inlett utveckling av arkiv- och kulturarvspedagogik på 

Kulturarvscentrum Småland i samarbete med Det Fria Ordets Hus. Det inledande programmet hade 

tema ”whistle blowers”. Fortsatt planering har skett för att lyfta aspekter av förenings- och 

folkrörelsearkivens uttryck för yttrandefrihet.  

 

Kulturparken Småland har samarbete med Växjö kommunarkiv kring lokaler och verksamhet på 

Kulturarvcentrum Småland bland annat i samband med Arkivens dag och Kulturnatten.  

 

Verksamheten har även haft samarbete med Historiska museet kring ”Samlingar i tiden” (se fråga 1 d).  

 

Smålands musikarkiv har etablerade kontakter med forskare inom verksamhetsområdet bland annat 

vid Linnéuniversitetet, men även kontakter med kolleger vid andra institutioner i Norden. Under 2014 

gav arkivet exempelvis ut en omfattande bok kring populärmusiklivet i länet ur historisk belysning. 

Denna bok gavs ut i samarbete med Kronobergs läns Hembygdsförbund och Kulturparken Småland. 
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Filmkulturell verksamhet  

 
5. Sammanfatta den filmkulturella verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga 

medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, gärna inom områden som pedagogik, visningsfrågor 

och produktion samt nya medier. Om så är relevant bör även verksamheten kopplas till det nationella 

kulturpolitiska målet om konstnärlig förnyelse och övriga nationella kulturpolitiska mål. 

 

Inom film i skolan sker mycket arbete med skapande skola där Reaktor Sydost planerar verksamheten 

och förmedlar filmare till skolorna. 1000 elever i tolv kommuner i Sydost (varav fyra i Kronoberg) har 

fått skapa film genom skapande skola.  

 

Filmskapare möts för erfarenhetsutbyte och inspiration i form av ”Filmfika” där etablerade och 

oetablerade filmare möts. Där får de även tillgång till kompetensutveckling inom ämnen som juridik, 

marknadsföring osv.  

 

Det är välkänt att det är ojämställt bakom kameran. ”Filmsyster” är ett nätverk för kvinnliga filmare 

för att visa på förebilder och bygga nätverk. Reaktor arbetar även aktivt med att få en tidigare kontakt 

med kvinnor i filmskapandet. 

 

2014 gjordes även en utvärdering av verksamheten för att undersöka styrning, aktualitet i uppdraget 

samt geografisk spridning. Utvärderingen visade bland annat behovet av en tydligare styrning vilket 

fick ett omedelbart resultat i form av gemensamma skrivningar gällande prioriteringar inom 

filmverksamheten i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 
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6. Har den filmkulturella verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra 

aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Inom Reaktor Sydost finns specialkompetens när det gäller pedagogik för barn och unga och 2014 har 

Reaktor haft en ledamot i Regionala Resurscentrums Samarbetsråds arbetsgrupp för pedagogikfrågor. 

På grund av samma kompetens är Reaktor Sydost även representerade inom KLIVs referensgrupp för 

skolkultur. Båda sammanhangen ger värdefulla inspel till Reaktor Sydosts verksamhet. 

 

Reaktor Sydost har även samarbetat med kulturaktörer i den egna geografin. Tillsammans med Dans i 

Sydost har ett dansfilmprojekt skapats inom skapande skola och Reaktor Sydost har samarbetat med 

Hemslöjden i Kronobergs län för att skapa en film om drivkrafter hos fyra regionala slöjdare.  

 

 

  



    
 

31 
 

Hemslöjdsfrämjande verksamhet  

 
5. Sammanfatta den hemslöjdsfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 

statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Om så är relevant bör verksamheten kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet, 

konstnärlig förnyelse, ett levande kulturarv, allas möjlighet till bildning och övriga nationella kulturpolitiska 

mål. 

 

Under 2014 flyttade länets hemslöjdsfrämjande verksamhet till en kreativ miljö i museiparken i Växjö 

där slöjdare kan verka. Detta har skapat bra förutsättningar för samverkan med bland annat Reaktor 

Sydost som sitter i samma hus samt med Kulturparken Småland som sitter i samma område. 

 

Hemslöjden i Kronobergs län har under 2014 erbjudit veckoslutskurser med nationella kursledare i 

textil- och träslöjd. Seminarier för att öka kunskapen om hemslöjd har skett inom områdena lin och 

folkliga kläder. 

 

Hemslöjden har ett fokus i verksamheten att ”främja barns och ungas möjligheter till eget skapande 

inom slöjd och hantverk”. Slöjdklubben är en långsiktig insats som breddar utbudet för barn och unga 

på fritiden. Två slöjdklubbar har genomförts under 2014.  Utöver detta har hemslöjdskonsulenterna 

varit mycket aktiva inom skapande skola samt haft särskilda insatser riktade mot målgruppen under 

sportlov.  

 

Inom projektet ”Händer som skapar” har arbete med att skapa ett kollektivt verk skett. Förberedelser i 

form av planering och inspiration av deltagare till utställningen har pågått under året. Det kollektiva 

verket kommer att bestå av slöjdade föremål av 300 personer, både professionella kulturskapare och 

amatörer från hela länet. Verket ställs ut under våren 2015 på Kulturparken Småland.  
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6. Har den hemslöjdsfrämjande verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 

andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? 

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 

civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden. 

 

Hemslöjden i Kronobergs län har varit med i processgruppen inom projektet ”Kronoberg utvecklar 

bild- och formområdet”. Ett resultat av detta är ett samarbete med Växjö konsthall för att lyfta 

hemslöjden genom att visa internationella professionella kulturskapare som verkar i traditionella 

material.  

 

För att nå målgruppen ”unga vuxna” har Hemslöjden i Kronobergs län 2014 satsat på ett samarbete 

med mötesplatsen Kafé Deluxe i Växjö. ”Slöjd Deluxe” har gett unga vuxna möjlighet att slöjda 

tillsammans med professionella kulturskapare vid 20 tillfällen.  

 

Hemslöjden i Kronoberg är ett av tre län som har varit verksamma inom ett pilotprojekt ”Hemslöjdens 

samlingar” som ägs av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Nämnden för 

Hemslöjdsfrågor. Projektet går ut på att digitalisera arkivföremål till databasen PrimusNet. Efterfrågan 

av att ta del av arkivet har ökat i och med digitaliseringen. Exempelvis har ett japanskt företag 

kontaktat Hemslöjden för att fotografera de korgar som finns i samlingarna. Fotografierna är nu 

publicerade i en japansk bok om folkkonst i Sverige.  
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Övrig information och synpunkter 

 

1 januari 2015 sammanslogs Regionförbundet södra Småland och Landstinget i Kronobergs län och 

bildade Region Kronoberg. De två organisationerna hade ett gemensamt kulturkansli 2014 samt två 

politiska organisationer servade av kansliet. För läsbarheten kallas den regionala nivån med ansvar för 

kultur genomgående i dokumentet för regionen.  
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Kulturnämnden 

 

Bilaga – Dialoger och insatser 2014 

Dialoger 
 
Inom kultursamverkansmodellen i Kronobergs län sker dialog med representanter från kommuner, 
professionella kulturlivet och civilsamhälle enligt följande modell för dialog och samverkan: 

 Regionala samrådsgruppen (kommunernas kulturpresidier eller motsvarande, det vill säga 

förtroendevalda med kulturansvar) och regionala arbetsgruppen (kommunernas kulturchefer 

eller motsvarande, det vill säga tjänstepersoner med kulturansvar). 

 Strategiska samtal, där regionala och kommunala förtroendevalda och tjänstepersoner, det 

professionella kulturlivet och civilsamhället samlas kring specifika tematiska dialoger. Möten 

genomförs med hjälp av deltagardemokratiska metoder, exempelvis i Open Space-form eller 

som dialogcaféer. 

 Årlig regional samrådskonferens, Kulturens Open Space 

 Mellanregionala samråd 

 Verksamhetssamtal 

 

Under 2014 har följande dialoger anordnats av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra 
Småland: 

Regionala samrådsgruppen (kommunernas förtroendevalda) 

Sammanträde 17 mars. Gemensamt möte med regionala arbetsgruppen. På agendan: revidering av 
den regionala kulturplanen 2015-2017, ny regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2015-
2025. Under ötet samtalades kring hur regionen och kommunerna, genom samhandling, kan skapa 
ett innovativt kulturklimat med bredd och spets.  
 

Regionala arbetsgruppen (kommunernas tjänstemän) 

Arbetsmöte 10 februari. På agendan: Revidering av kulturplan och ny regional utvecklingsstrategi, 
förnyad scenkonstöverenskommelse samt inspel till gemensamt möte med samrådsgruppen den 17 
mars.  

Sammanträde 17 mars. Gemensamt möte med regionala samrådsgruppen. På agendan: revidering 
av den regionala kulturplanen 2015-2017, ny regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2015-
2025. Under ötet samtalades kring hur regionen och kommunerna, genom samhandling, kan skapa 
ett innovativt kulturklimat med bredd och spets. 

Arbetsmöte 16 juni. På agendan: Presentation av remissutgåva av regional kulturplan, Meg 
Nömgård från Berättarnätet Kronoberg informerade kring det immateriella kulturarvet, Karin 
Hansson från Det fria ordets hus informerade kring arbetet om det fria ordet i Kronoberg.  
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Arbetsmöte 14 oktober. På agendan: Presentation och samtal kring Regional kulturplan för 
Kronobergs län 2015-2017 samt arbetet med Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län. 

Strategiska samtal (kommunerna, regionens kulturinstitutioner och kulturorganisationer, 
professionella kulturarbetare och civilsamhället) 

24 januari, Kulturens Open Space på Kosta Glascenter - Strategiskt samtal kring länets utveckling 
inom kulturområdet de kommande tio åren och vilka är de mest centrala utmaningarna och 
möjligheterna? Konferensen gästades av 82 deltagare som tillsammans representerade 47 olika 
organisationer och professionella kulturskapare. 

10 mars, Bibliotekens Open Space i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Region Blekinge på 
St Sigfrids Folkhögskola. Konferensen gästades av 47 deltagare som tillsammans representerade 23 
olika organisationer. 

12 mars, Arrangörskapets Open Space i samverkan med Ljungby kommun på Ljungbergmuseet. 
Konferensen gästades av 48 deltagare som tillsammans representerade 27 olika organisationer eller 
professionella kulturskapare. 

Sydostkultur (transregionalt kulturpresidium - Kalmar, Blekinge och Kronoberg)  

Ledamöter från Regionförbundet södra Smålands kulturberedning deltog på fyra möten under 
året. 

Sammanträde den 14 mars. På agendan: Utvärdering av Reaktor Sydost, gemensamma skrivningar 
kring Reaktor Sydost och Dans i Sydost i respektive kulturplan, gemensamma politiska 
prioriteringar. 

Sammanträde och studieresa till Helsingborg den 16 maj. På agendan: Besök av Statens Kulturråd 
den 22-23 maj, kulturresor, ungt arrangörskap, fortsatt arbete kring gemensamma skrivningar i 
kulturplanerna. Studiebesöket gjordes i samband med Sydsvenskt kultursamarbete. 

Besök av Statens Kulturråd den 22-23 maj. På agendan: Gemensamt arbete i sydost. Enskilda 
möten per region där Kronoberg lyfte de fyra projekten med stöd från Statens Kulturråd. 

Sammanträde och kunskapsseminarium den 22 augusti. På agendan: Litteratur och läsfrämjande, 
Kulturrådet informerar om handlingsprogram för läsfrämjande, Författarcentrum om sitt arbete. 
Även information gällande samverkan mellan regional biblioteksverksamhet i Sydost, Astid 
Lindgrens Näs samt överenskommelse Reaktor Sydost.  

Sammanträde den 21 november. På agendan: Presentation och verksamhetsuppföljning av 
gemensamma verksamheten Dans i Sydost, presentation och verksamhetsuppföljning av 
gemensam filmverksamhet Reaktor Sydost, ekonomi och budget 2014, verksamhetsplanering 
Kultur i Sydost 2014. 

Sydsvensk regionbildning - Kultur samt Sydsvenskt kultursamarbete (transregionalt 
kulturpolitik - Kalmar, Blekinge, Skåne och Kronoberg)  

Ett interregionalt arbete inför en Sydsvensk storregion skedde inom flera olika områden. På 
kulturområdet skapades sedan ett nätverk för Sydsvenskt kultursamarbete som, oavsett storregion 
eller ej, kommer att verka för att fördjupa samarbetet mellan Skåne, Blekinge, Kalmar och 
Kronoberg på kulturområdet. Samarbetet har inneburit dels fördjupade kontaktytor men även 
kartläggning av samarbeten mellan länen. Scenkonsten med fokus på dans har särskilt 
uppmärksammats som ett område för fortsatt samverkan. 
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Insatser 
Under 2012–2014 kommer Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland att driva 
utvecklingsarbete som ur ett medborgarperspektiv innebär att: 

 Du som ung ska få ökad tillgång till kulturutbud och stöd att utveckla eget skapande 

 Som professionell kulturskapare ska du hitta fler uppdrag och kreativa miljöer att verka i 

 Vill du arrangera kultur ska det vara enklare 

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

 Du ska kunna dela med dig av kunskap och idéer och samskapa kultur med professionella 

kulturskapare 

 Du ska få tillgång till ett breddat kulturutbud med hög kvalitet 

 Du ska enklare kunna bevara, använda och utveckla vårt kulturarv 

 Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga rummet 

 Du ska få fler möjligheter att uppleva nationella och internationella gästspel och konstnärliga 

utbyten.  

 

Insatserna som är upptagna i årsrapporten bidrar till genomförandet av prioriterade insatser i den 
regionala kulturplanen. De insatser som beskrivs har fått regionala utvecklingsmedel, statliga 
utvecklingsmedel eller processtöd från kulturkansliet. Flera av insatserna påverkar utvecklingen av 
andra områden. 

 

Stärka arrangörsledet – befintliga arrangörer, nya arrangörer och arrangörskap I nya former 

 Kulturkansliet har arbetat vidare med frågan om civilsamhällets roll för länets kulturella 
infrastruktur.   

 2014 permantentades satsningen på Crowdculture. Under 2014 inkom fem ansökningar om 
medel via Crowdculture. Fyra av dessa godkändes och samtliga uppnådde fullfinansiering. 
Mikrofinansiering är även en prioriterad insats under Stärka strukturerna för kulturella och 
kreativa näringar.  

 Musik I Syds projekt Musikriket som är ett samverkansavtal med kommunerna om att stödja 
befintliga arrangörer, nya arrangörer och arrangörskap i nya former.  

 Arrangera för flera är ett projekt som drivs av Idé- och kunskapscentrum med stöd av 
regionförbundet. 2014 släpptes resultatet av projektet I form av en Handbok för tillgänglig 
kultur.   

 Riksteatern Kronoberg har fått fortsatt uppdrag gällande unga arrangörer och arrangörskap I 
nya former. 

 Riksteatern i Markaryd genomför projektet Open Minds och sprider erfarenheter av att arbeta 
med lokalt engagemang och arrangörskap. 
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Utveckla metoder kring deltagarkultur 

 Växjö kommun har beviljats utvecklingsmedel till projektet Framtidens bibliotek som utgår 
från de stora förändringar som den digitala utvecklingen medför för biblioteksverksamheten. 
Stort fokus sätts på innovation och nyskapande i arbetet som i grunden handlar om att 
omdefiniera bibliotekets roll i samhället. Nya arbetsmetoder utvecklas genom pilotprojekt 
som uppmuntrar till att prova nya grepp. 

 

Stärka bild- och formområdet 

 Kronoberg, Kalmar och Jänköping ansökte om arrangörskap av den internationella 
konstbiennalen Manifesta år 2018. 

 Genom projektet Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-2014, som även har 
medfinansiering från Statens kulturråd, har arbetet pågått med att formulera en politisk vision 
och strategi för bild- och formområdet samt ökad samordning av länets resurser inom 
konstområdet. 

 Ett kulturpolitiskt uppdrag har givits till KC Syd om tillämpning av enprocentregeln. 

 Växjö konsthall genomförde projektet Residence-In-Nature med syfte att finna ett nytt format 
för ett Artist in Residence-program som är skräddarsytt för regionens tillgångar. 

 Hemslöjden i Kronoberg har påbörjat projektet Händer skapar framtiden med syfte att 
utveckla befintliga mötesplatser för samarbeten, skapa nya sådana samt främja bevarande och 
nyskapande inom hemslöjdsområdet. 

 Ett kulturpolitiskt uppdrag innehavs av Ljungbergmuseet gällande bland annat 
konstpedagogisk verksamhet. 

 MU-avtal tillämpas på Ljungbergmuseet genom ett avtal och för ändamålet görs ett extra 
tillskott av medel. 

 Ljungbergmuseet införde ett stipendium till Sven och Ann Margret Öjungbergs minne. 

 Genom projektet Sven Ljungberg 100 år som drivs av Ljungbergmuseet ges förutsättningar till 
en regional och nationell utställningsturné. Projektet innefattar också kunskapshöjande 
insatser om konstens på lokal och regional nivå, samt utveckling av samarbeten med 
besöksnäringen. 

 

Utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa 

 Kulturpolitiska uppdrag till länsinstitutionerna Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg 
och Kulturparken Småland att under 2013-2014 stimulera till och skapa förutsättningar för 
utvecklade samarbetsmodeller kring kultur och hälsa. 

 Fortsatt kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd för Kultur på hjul i syfte att utveckla 
arbetsmetoder och samarbetsmodeller för att lyfta in kulturaktiviteter inom äldreomsorgen.  
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Utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet 

 Genom projektet Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 stärks danskonstens 
position i länet. 

 Projektstöd till Ciconia (Regionteatern Blekinge Kronoberg och Teater Weak), utbyte Småland 
och södra Östersjöområdet kring fria grupper på teaterområdet.  

 Kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg gällande ett breddat ansvar för 
dans genom arrangerande av Dansnät Sverige-föreställningar. 

 

Utveckla förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv 

 Genom projektet Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-2014, som även har 
medfinansiering från Statens kulturråd, är syftet att öka tillgängligheten till kulturarvet genom 
bland annat metodutveckling, deltagarkultur, öppna magasin och konserveringsverkstad. 

 Kulturarvscentrum Småland öppnades under året. 

 Involverat fokusgrupper i arbetet med att utforma kommande programverksamhet på 
Kulturarvscentrum Småland. 

 Projektet Samlingar i tiden drivs av Kulturparken Småland. Projektet har medfinansiering från 
Statens Kulturråd. Samlingar i tiden är ett 3-årigt projekt som i huvudsak riktar sig mot 
museers kulturhistoriska samlingar och samlings- och kategoriseringssystem. Syftet är att 
utveckla kunskap och nya metoder för förbättrade och mer tillgängliga digitala 
samlingssystem, inte minst med ett brukarperspektiv i fokus. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg angående regional ansvar för muntliga 
traditioner. Uppdraget är även en prioriterad insats under Utveckla en plattform för det fria 
ordet. 

 

Öka tillgängligheten till kultur för barn och unga 

 Utvecklingsarbete kopplat till att utveckla likvärdiga förutsättningar för transport till och från 
kulturaktiviteter under skoltid i syfte att öka tillgängligheten till kulturlivet pågår tillsammans 
med Länstrafiken Kronoberg.  

 Folkets Bio Växjö har beviljats utvecklingsmedel för projektet BUFF SMÅLAND som innebär att 
barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF under 2015 kommer att genomföras I bland annat 
Kronoberg.  

 Regionalt utvecklingsarbete kring eget skapande inom film och annan rörlig media på fritiden 
sker via verksamhetsstöd till Reaktor Sydost. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Hemslöjden i Kronobergs län kallat Kärlek i ord och handling. 
Uppdraget syftar bl.a. till att utveckla ett nytt pedagogiskt arbetssätt, att fler barn och unga än 
tidigare i åldern 14-19 år har tagit del av hemslöjd och berättande samt att Hemslöjden 
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Kronoberg och Berättarnät Kronoberg har ökat kvalitén i hur respektive organisation 
förmedlar sin kunskap. 

 The Phoenix Projekt har beviljats utvecklingsmedel för konstnärlig interdisciplinär utveckling 
som omfattar performativt material, plats och rum, publikinteraktion samt samtida kulturarv. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg för att genomföra en förstudie 
om digital utveckling. Förstudien syftar till att skapa digitala möten mellan Regionteatern och 
elever och pedagoger. Målet för insatsen som helhet är att bygga en digital plattform där 
teaterns kompetenser tillgängliggörs för såväl pedagoger som elever. 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring kultur i skolan, och framförallt Skapande skola. Ett regionalt 
nätverk har skapats och Växjö kommun har valt att, i samverkan med regionen, vara en 
draghjälp för de mindre kommunerna i länet. 

 

Stärka strukturerna för kulturella och kreativa näringar 

 2014 permantentades satsningen på Crowdculture. Under 2014 inkom fem ansökningar om 
medel via Crowdculture. Fyra av dessa godkändes och samtliga uppnådde fullfinansiering. 
Mikrofinansiering är även en prioriterad insats under Stärka arrangörsledet – befintliga 
arrangörer, nya arrangörer och arrangörskap I nya former. 

 Det interna projektet Light Fire Life som bedrivs i samverkan med Kulturparken Småland 
genomför en glasutställning i Suzhou. 

 

Utveckla samarbetet mellan kulturarv och besöksnäring 

 Samarbete mellan kulturarv och besöksnäring har skett via Glasriketuppdraget i form av 
samordning av aktörer och arbete utifrån gemensamma prioriteringar. 

 

Utveckla en plattform för det fria ordet 

 Projektet Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet med stöd från Statens Kulturråd I 
syfte att utveckla infrastrukturen inom yttrandefrihetsområdet samt synliggöra regionens 
samlade arbete kring det fria ordet. 

 Kulturpolitiskt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg angående regional ansvar för muntliga 
traditioner. Uppdraget är även en prioriterad insats under Utveckla förutsättningarna för att 
bevara, använda och utveckla vårt kulturarv 
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