
 

 

 
 

 
 

EN KULTURELL INFRASTRUKTUR SOM ÄR TILLGÄNGLIG I HELA LÄNET 
Socialdemokraterna ser positivt på kulturplanens inriktning kring den kulturella infrastrukturen.Vi 
vill poängtera vikten av att stärka det lokala arrangörskapet, för att på så vis tillgängliggöra 
kulturevenemang i hela Kronobergs län. Detta skulle innebära steg för att öka den geografiska 
spridningen av kultur, liksom ökat deltagande i kulturen. Det finns idag en efterfrågan på detta, 
varför vi anser att det borde göras en satsning på lokalt och/eller ungt arrangörskap. 
 
 

KRONOBERG SKA VARA EN INTERNATIONELL ARENA FÖR DET MUNTLIGA 
BERÄTTANDET 
 
Vi instämmer i målsättningen för berättartraditionen i Kronoberg och tycker att målet för 2020 är 
ambitiöst. Skrivningar kring hur Sagobygden/Berättarnätverket kan vara en kraft i 
integrationsarbetet skulle kunna skrivas fram i stycket kring vad som ska hända 2018-2020. 
 

KRONOBERG SKA VARA LEDANDE I ARBETET MED YTTRANDEFRIHET OCH 
INFRASTRUKTUREN FÖR LITTERATUR OCH LÄSFRÄMJANDE SKA STÄRKAS 
 
Den regionala kulturplanen har goda ambitioner även på detta område, där barn och ungas 
läsfrämjande sker på bred front i skolan och på barnavårdscentraler såväl som inom 
idrottsrörelsen. Ett led i att värna det fria ordet och upprätthålla demokratiska värderingar vore 
att stärka bibliotekens roll och arbete med källkritik. Omvärlden bjuder på alternativa sanningar, 
fejkade nyheter och desinformationskampanjer. Därför anser vi socialdemokrater att arbetet 
med källkritik bör skrivas fram som ett tydligt mål fram till 2020, där bibliotekens roll är stor, 
liksom skola och civilsamhället. 
 

KRONOBERGS INFRASTRUKTUR FÖR BILD OCH 
FORMOMRÅDET SKA STÄRKAS 
 
Bilden har varit och kommer fortsatt att vara ett viktigt kommunikationsmedel. Därför är det 
viktigt att skapa goda förutsättningar för utövare och brukare på bild- och formområdet. En del i 
att skapa en stark infrastruktur för bild- och formområdet i Kronoberg är att kommunerna 
tillämpar 1%-regeln vid ny- och ombyggnation. Därför ser vi i Socialdemokraterna gärna att det 
kunde formuleras en skrivning om en strategi för att kommunicera ut denna regel till länets 
kommuner. 
 
Socialdemokraterna i Kronobergs län. 
 

 


