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ANGÅENDE REMISSUTGÅVA AV REGIONAL KULTURPLAN 
FÖR KRONOBERGS LÄN 2018-2020

Region Kronobergs dnr: 16RK1603

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Remissutgåvan av den Regionala kulturplanen för Kronobergs län 2018-2020 
inkom till Länsstyrelsen den 22 juni 2017. 

Kulturplanen är den regionala kulturpolitikens styrdokument med mål och 
riktlinjer för statligt finansierad kulturverksamhet. Kulturplanen har tagits fram 
enligt kultursamverkansmodellen och Gröna tråden, Region Kronobergs metod 
för att driva hållbart regionalt utvecklingsarbete, som bygger på dialog och 
samhandling mellan region, det professionella kulturlivet och civilsamhället. 
Frågor ställs till remissutgåvan:

 Fungerar planen som ett bra underlag för utvecklingsarbete? För 
gemensam dialog och samverkan?

 Är utmaningarna och prioriterade utvecklingsområden relevanta? Lyfts 
rätt frågor fram? Vad saknas?

 Under remissperioden efterfrågas särskilt kommunernas inspel kring om 
det prioriterade utvecklingsområdet bidrar till några specifika mål på 
kommunal nivå.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Länsstyrelsens uppfattning är att Kulturplanen utgör ett bra underlag för 
utvecklingsarbete och att dialog med länets aktörer fått genomsyra processen 
kring framtagandet av planen. Samhandling har konkretiserats i de prioriteringar 
som anges och rollfördelningen mellan aktörernas ansvarsområden är tydlig. 
Kulturarv och kulturmiljöarbetet ges särskilt utrymme i kulturplanen där olika 
aktörers ansvarsområden tydliggjorts. Länsstyrelsen har som statlig myndighet 
ansvar över att kulturmiljölagen efterlevs och att kulturmiljövårdens intressen 
tillvaratas vid tillämpning av annan lagstiftning. Länsstyrelsen fördelar även 
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statliga bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer såsom vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturpräglade landskap och fornminnen 
men också till informationsinsatser, tillgänglighetsinsatser och 
kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer. Länets kulturmiljöstrategi 2016-2020 
anger de prioriterade områdena. 

Kulturplanen och länets Kulturmiljöstrategin utgör båda understrategier till det 
prioriterade området att utveckla miljöer enligt den Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 2025. Både Länsstyrelsen och Region Kronoberg har aktivt 
medverkat i framtagandet av respektive strategier i de delar som berör 
kulturmiljöfrågor. 

Kulturplanen anger fyra prioriterade utvecklingsområden under den aktuella 
perioden. Länsstyrelser anser att ett av de prioriterade utvecklingsområdena, att 
Kronoberg ska vara en internationell arena för det muntliga berättandet, är 
särskilt angeläget och har direkt bäring på länets kulturmiljöer genom de fysiska 
platser som det muntliga berättandet omfattar. Här borde finnas utrymme för att 
Berättarnätets framtida uppdrag vidgas till att vara en samlande arena för det 
immateriella kulturarvet.

Länsstyrelsen anser sammantaget att de prioriterade utvecklingsområdena är 
angelägna och relevanta. 

Heidi Vassi

länsantikvarie
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info@kulturparkensmaland.se
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