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Yttrande över remiss  

 

Remissvar Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020  

 

Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för eget utvecklingsarbete ? För 

gemensam dialog och samverkan ? 

 

Vi ser positivt på en kulturplan med bredd och spets. Det absolut viktigaste är att 

kulturen kommer ut i kommunerna och inte är fast på en plats, eller ett ställe. 

Som ett stöd och en inspiration för arbetet i kommunerna fungerar planen säkert. 

Kanske som en startmotor till något nytt. Dock kanske den inte taktar helt med 

var varje kommun ligger i sina egna mål och planer. Det betonas att samarbetet 

ska stärkas mellan de olika aktörerna och det är bra. Önskvärt är att kulturplanen 

kan stödja och koppla samman med det som redan sker i kommunerna samt vara 

en inspiration att starta något nytt. Viktigt att det alltid finns plats för stöd till 

eldsjälar. 

 

Är utvecklingsområden relevanta ? Lyfts rätt frågor fram ? Vad saknas ? 

 

De är högst relevanta i vår tid. Viktigt att det når ut till samtliga kommuner, att 

alla får ta del. Vi ser mycket positivt på att samarbetet med kommunerna ska 

öka och utvecklas. Kulturplanen ska arbeta för att fler får uppleva och utöva 

kultur i någon form, att ta vara på alla människors inneboende drivkraft.  

Bevarandet av vårt lands värdegrund och kulturmiljö, vårt kulturarv, får vi inte 

glömma bort. Det finns i Gröna Kronoberg 2025, målområde -Vi växer i öppna 

och hållbara livsmiljöer, där man önskar att människor ska vilja bosätta sig här, 

stanna kvar och även återvända. Här kan kulturen för människans välmående 

spela en stor roll. Det är nog så viktigt att vi har välmående människor, inifrån 

och ut. Här bör kulturen lyftas ytterligare som en må-bra faktor.  

 

Under remissperioden efterfrågas särskilt kommunernas inspel kring om det 

prioriterade utvecklingsområdet bidrar till några specifika mål på kommunal 

nivå. 
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Markaryds kommun har en Kulturplan som sträcker sig till 2019. I arbetet med 

kommunens nästa kulturplan kommer vi att beakta den regionala kulturplanen. 

Dock är det viktigt att det alltid är ett underifrånperspektiv och inte ett ovanifrån 

perspektiv.  
 

 

 

 

 

Maria Svensson-Lundin, ordförande utbildnings- och kulturnämnden 

 

Tord Gustafsson, fritids- och kulturchef 
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