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Svar  på remiss  av  regional  kulturplan  för  Kronobergs  län
2018-2020

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterat  den 1l
september  2017

2. Tjänstesknvelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad
den 4 september  2017.

3. Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

4. Remissavregionalkulturp1anförKronobergs1än2018-2020,

daterad  den  30 juni  2017

Redogörelse

I slutet  av juni  inkom  en remiss  av ett förslag  till  en regional
kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-2020.  På grund  av den  korta
handläggningstiden  har  det  bestämts  att  kultur-  och  fritidsnämnden
kommer  att  behandla  sitt  'förslag  till  yltrande  på närru'idens

samrnanträde  den 1l  september.  Arendet  kommer  darefter  att
direktjusteras,  och  sedan  expedieras  till  kornrnunstyrelsens  ledamöter
så snart  ärendet  är klart.  Först  efter  detta  kornmer  det att finnas  ett
förslag  till  beslut  och  förslag  till  yttrande,  att  ta ställning  till.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  i en tjänsteskrivelse,  daterad  den 4
september  2017,  redogjort  för  förvaltningens  synpunkter  om förslaget
till  regional  kulturplan.  Kultur-  och  fritidsförvaltningen  anger  bland
annat  att det  saknas  rnätbara  mål  och  handlingsplaner  för  hur  de 4
utveck1ingsornrådena  ska genomföras.  Det  anges  också  att det saknas
ko  nkreta  satsningar  på kulturell  infrastruktur  som  berör  de föa
professionella  - och  civilsamhällets  kulturaktörer.  Förvaltningen  anger
också  att vissa  av formuleringarna  för  de regionala  kulturpolitiska
målen  bör  ses över.

Kultur-  och  'fritidsnämnden  behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde  den
1l  september  2017.  Nämnden  beslutade  att komplettera  förvaltningens
förslag  till  yttrande  med  en text  om  vikten  av digitalisering  i de
föreslagna  målområdena.  Därefter  beslutade  nämnden  att föreslå
kornrnunstyrelsen  besluta  att anta  kultur-  och  fritidsförvaltningens
yttrande  som  sitt  eget.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att anta  kultur-  och  fritidsförva1tningens
yttrande  som  s'itt eg,ct.

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Till 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 

Förslag till yttrande från Kultur- och fritidsnämnden 
avseende ”Regional kulturplan för Kronobergs län 
2018-202” 

Bakgrund 
Region Kronoberg har under 2017 reviderat den regionala kulturplanen för 
Kronoberg län. Den reviderade kulturplanen omfattar 2018-2020.  
 
Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar 
hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala 
kulturverksamheten som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkans 
modellen. 
 
Remissutgåvan av kulturplanen har arbetats fram i enlighet med 
förordningen för kultursamverkansmodellen och Gröna tråden, region 
Kronobergs metod för att driva hållbart regionalt utvecklingsarbete. 
Kulturplanen tas fram och genomförs tillsammans med kommuner, det 
professionella kulturlivet och det civila samhället. Arbetet går att följa via 
www.kulturplankronoberg.se 
 
Region Kronoberg välkomnar särskilt remissyttranden från 
kultursamverkansmodellens intressenter: kommuner i Kronobergs län, det 
professionella kulturlivet, det civila samhället, Länsstyrelsen i Kronobergs 
län och Linnéuniversitetet. 
 
Av remissen framgår att beslut om kulturplan fattas av regionfullmäktige 
den 8 november 2017 och kulturplanen ska vara Kulturrådet tillhanda i 
början av november. Inkomna remissyttranden tillgängliggörs på 
www.kulturplankronoberg.se  Remisstiden är angiven till den 10 september 
2017. Förlängd svarstid medgiven med hänsyn till kommunens 
sammanträdesdatum. 
 
Kommunstyrelsen har översänt förevarande remissförslag till Kultur- och 
fritidsnämnden för framtagande av förslag till yttrande. Kultur- och 
fritidsnämnden behandlar förslaget vid sitt sammanträde den 11 september. 

http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
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Kommunstyrelsen avser fatta beslut i ärendet på sitt sammanträde den 12 
september. 
 
 
 
Nedan lämnas förslag till yttrande från kultur- och fritidsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till  
Remissyttrande 
”Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020” 
Alvesta kommun har tagit del av ert förslag till ”Regional kulturplan för 
Kronobergs län 2018-2020” och har sammanfattningsvis följande 
synpunkter. 
 
 
I remisskrivelsen anges tre frågor som önskas besvarade av 
remissinstanserna. De besvaras i den följd den anges i remisskrivelsen. 
 

1. Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för ert utvecklingsarbete? För 
gemensam dialog och samverkan? 

Alvesta kommun konstaterar sammanfattningsvis att det i förslaget saknas 
mätbara mål och handlingsplaner på hur de 4 utvecklingsområdena ska 
genomföras. 
 
Förslaget till kulturplan har en beskrivande karaktär som till stora delar 
utgår från analys och beskrivning av de regionala institutionerna samt att 
förklara den regionala infrastrukturen. Utöver detta läggs även tonvikt på att 
beskriva kulturbegreppet, kulturlivets utmaningar samt en beskrivning av 
kommunal-, regional-och statlig politisk styrning. 
 
Endast 6 sidor av totalt 47 ägnas åt att beskriva de 4 utvecklingsområden 
som tagits fram och, som enligt förslaget, alla regionens aktörer ska arbeta 
efter. Kring dessa utvecklingsområden saknas en koppling till tydliga och 
mätbara mål och en plan för hur målen skall uppnås exempelvis genom 
samhandling, handlings- och aktivitetsplaner. Därutöver saknas tydliga 
resultatindikatorer som möjliggör mätning av måluppfyllelsen såväl 
regionalt som nationellt.  
 
Det saknas också konkreta satsningar på kulturell infrastruktur som berör de 
fria professionella - och civilsamhällets kulturaktörer. 
 
Kulturell infrastruktur är ett begrepp som används i regionens kulturplan ett 
flertal gånger. Med begreppet avses, enligt förslaget, ungefär förutsättningar 
för kulturlivets tillväxt och utveckling. I förslaget läggs tonvikt på de 
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regionala kulturinstitutionerna och deras förmåga att upprätthålla och stå för 
kulturlivets utveckling. Men kulturell infrastruktur avgörs också, enligt 
Kommunens mening, av lokaler och kulturmötesplatser, stödformer för 
kulturaktörer, utbildning och kompetensutveckling, transportmöjligheter 
som underlättar deltagande, kommunikation och service som underlättar 
kulturellt deltagande, it och digitalisering som underlättar deltagande, lokala 
arrangörer som möjliggör för alla orter att ta emot och arrangera kultur.  
 
Här saknas specifika och konkreta satsningar på avgörande kulturell 
infrastruktur som ger tillväxt i hela regionen. Förslaget är otydligt och bidrar 
inte till utvecklingsfrämjande i synnerhet för det fria professionella 
kulturlivets och civilsamhällets aktörer. 
 
Kommunen vill vidare föra fram att det saknas en bra definition om vilka 
kulturaktörer som finns i kommunerna utöver regionens kulturinstitutioner. 
Kultur produceras och arrangeras även av civilsamhället, de fria 
professionella kulturaktörerna och kommunerna. De står för en stor del av 
kulturlivet i regionen utöver de regionala institutionerna. Förslaget 
behandlar ytterst knapphändigt dessa aktörer, oaktat det handlar om vilka de 
är eller hur de bedriver verksamhet. Detta torde inte bidra till att skapa goda 
förutsättningar för dialog och samverkan. 
 
Kommunen anser också att de i Alvesta kommun verksamma kulturaktörer 
bör definieras bättre. Exempelvis Tyrolen, utställningshallen, Alvesta Jazz 
och blues, Pop Corner, Piggabodakvarn, Alvesta teaterförening, Alvesta 
Konstförening, Galleri Småland, Hjärtenholms Lantbruksmuseum, Moheda 
samhällsförening/Moheda bio. 
 
I sammanhanget vill Kommunen påpeka att kopplingen mellan 
digitalisering och tillgänglighet självklart är mycket viktig och oftast det 
som man tänker på i sammanhanget. Men en kulturplan bör också bana väg 
för nya tankar och här finns möjlighet att till exempel koppa samman 
digitalisering som en del i producerandet av kultur, inte bara som ett sätt att 
tillgängliggöra kultur. Detta skulle kunna vara utvecklande och 
förhoppningsvis stimulerande för en ny generation konstutövare. På flera 
ställen i förslaget berörs just svårigheterna att stimulera unga konstnärer och 
konstproducenter. 
 
Sammanfattningsvis avseende fråga 1: 
Det är sannolikt möjligt att samverka kring planen. Den är dock för vag för 
att fungera som ett kraftfullt utvecklingsdokument som ska generera god 
utväxling av kulturlivet i kommun och region. 
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2. Är utmaningar och prioriterade utvecklingsområden relevanta? Lyfts rätt 
frågor fram? Vad saknas? 

Av de fyra utvecklingsområdena är 3 snarlika varandra (punkt 1, 3, 4) 
eftersom de hänvisar till begreppet kulturell infrastruktur. Begreppet är 
komplext och därför blir det otydligt och ospecifikt vad 
utvecklingsområdena åsyftar.  
 
Det är vidare önskvärt att ta en tydligare ansats kring begrepp och områden 
som tillgänglighet, mångfald, kultur för och med barn och ungdomar, 
arrangörskap, kulturmötesplatser, kultur för landsbygd. Några av dessa ord 
beskrivs. Men det saknas tydliga målformuleringar, aktiviteter och 
handlingar om vad man vill åstadkomma med dessa viktiga områden. Att 
vara flexibel nämns också som något eftersträvansvärt men i båda dessa fall 
blir det bara otydligt och pekar inte ut någon riktning. 
 
Kulturplanen hänvisar till såväl regionala som nationella kulturpolitiska 
mål. Strävan till denna koppling kan vara relevant. Enligt Kommunens 
uppfattning blir, i vissa fall, dessa kopplingar snäva och ibland direkt 
missvisande. Exempelvis – det regionala målet att region Kronoberg ska 
vara ledande i arbetet med yttrandefrihet har inte en automatisk koppling till 
den nationella prioriteringen ”att främja kvalité och konstnärlig förnyelse”. 
Kopplingen synes aningen långsökt. 
 
Enligt Kommunens uppfattning bör vissa av formuleringarna för de 
regionala kulturpolitiska målen ses över. Kommunen lämnar följande 
förslag och kommentarer. 

I remissförslaget Förslag till ny lydelse Kommentar 
Kronoberg ska ha en 
kulturell infrastruktur 
som är tillgänglig i 
hela länet. 

Kronobergs regionala 
kulturinstitutioner ska 
öka tillgängligheten i 
hela regionen. 

Formuleringen 
förtydligar de 
regionala kulturella 
institutionernas aktiva 
utvecklingsansvar på 
området och skapar 
möjlighet att förtydliga 
andra områden som 
berörs av begreppet 
kulturell infrastruktur. 

Kronoberg ska vara en 
internationell arena för 
det muntliga 
berättandet 

Nuvarande 
formulering tillstyrks! 

 

Kronoberg ska vara 
ledande i arbetet med 
yttrandefrihet och 
stärka infrastrukturen 
för litteratur och 
läsfrämjande 

Kronberg ska förbättra 
den regionala 
kulturella 
infrastrukturen på 
litteratur-, bild- och 
formområdet. 

Synes bättre att samla 
alla delkonstområden 
under samma 
utvecklingsområde 
kring kulturell 
infrastruktur. 
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Kronoberg ska ha en 
stärkt infrastruktur för 
bild och form området. 
Kronoberg ska vara 
ledande i arbetet med 
yttrandefrihet och 
infrastrukturen för 
litteratur och 
läsfrämjande ska 
stärkas. 

Kronoberg ska vara 
ledande i landet 
beträffande 
yttrandefrihet och 
mångfald. 

Att precisera vad man 
ska vara ledande i 
jämfört med andra blir 
tydligare. Begreppet 
mångfald innefattar ett 
flertal 
utvecklingsområden 
som är högaktuella 
såsom; tillgänglighet 
och högt deltagande 
oavsett sexualitet, 
region, kultur, språk, 
funktionshinder m.m. 

 
 
Avsnittet ”Den kulturella infrastrukturen i Kronoberg”, kan enligt 
Kommunens mening utvecklas.  
Det är bra att de centrala utmaningarna beskrivs. Men det behövs tydligare 
ansatser och en hållning om vad som förväntas åstadkommas inom varje 
enskilt område för att nå ett tydligt resultat som är en förbättring. 
 
Exempelvis avsnittet BARN OCH UNGA. Vad vill man åstadkomma för 
kommunernas och regionens utveckling på området? Här behövs en 
precisering. I Alvesta råder ojämlika förutsättningar för deltagande i 
kulturlivet för ett flertal grupper av barn och unga bland annat beroende på 
brist på resurser, kompetens och kulturmötesplatser. Det saknas starka 
kulturaktörer på barn- och kulturområdet. Moheda sockens 
hembygdsförening genomför ett nytt utvecklingsarbete, ett nytt projekt – 
Klassrummet – som blir ett kreativt och entreprenöriellt projekt som syftar 
till att få igång kulturellt skapande, undervisning och evenemang med barn 
och ungdomar - i samverkan med lokala professionella kulturaktörer, 
föreningsliv, skola och företagare. Att skapa stödformer för att sådana 
initiativ kan växa även regionalt är ett av många sätt att skapa konkret 
utveckling för unga. Givetvis finns även till exempel musik- och 
kulturskolor, studieförbund och fritidsgårdar som möjligheter för lokal och 
regional utveckling.  
Kommunen konstaterar sammanfattningsvis att flera andra avsnitt bör 
kompletteras med precisering om vad det är som förväntas åstadkommas. 

3. Kommunernas inspel kring om det prioriterade utvecklingsområdet bidrar 
till några specifika mål på kommunal nivå 

Det finns naturligtvis ett intresse i att jämföra mål och undersöka hur 
Alvesta kommuns lokala kulturmål även kan passa in i och skapa mervärde 
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med de regionala. Det är en fråga som i nuläget får anstå för besvarande 
eftersom kultur- och fritidsnämnden just nu är inne i ett målarbete. 
 
 

Hur ska insatserna genomföras?  

I förslaget anges genomgående att ”Insatserna genomförs inom ramen för 
berörda aktörers ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel”. Kopplat 
till ambitionen inom Region Kronoberg att arbeta för ökad finansiering – 
innebär detta arbete i två parallella spår med helt olika tidsramar? Vad som 
avses behöver förtydligas. 
 
 
Avslutningsvis: För att ge ett konkret förslag – Varför inte genom 
samverkan på regional nivå bygga en mostsvarighet till Experimenthuset i 
Växjö för konst och kultur?  
 
 
 
I handläggningen av detta ärende har även medverkat Eva Ingvarsson, 
förvaltningschef, Kultur och fritidsförvaltningen. 
 
 
 
Simon Herlitz 
Kulturchef 


