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Processplan för revidering av Regional kulturplan för 
Kronobergs län inför 2018-2020 
 
Ärendet 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (beslutad av 
landstingsfullmäktige 2014-11-25 och regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att 
gälla vid 2017 års utgång. Nuvarande plan ska revideras inför kommande 
planperiod 2018-2020. Denna processplan är Kulturnämndens uppdrag till 
förvaltningen och beskriver tillvägagångssätt för revideringen. 

Bakgrund 
Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen som innebär att 
Region Kronoberg fördelar statliga bidrag till regional kulturverksamhet. 
Bestämmelserna i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet som reglerar kultursamverkansmodellen fastslår bland annat att en 
gällande regional kulturplan är en förutsättning för att ingå i 
kultursamverkansmodellen. Kronoberg tog fram den första regionala kulturplanen 
under 2011 och reviderade den under 2014. Planerna har tagits fram genom en 
process i bred samverkan som bland annat genomförts med cultural planning-
metoder och inkluderat kommuner, stat, regionala kulturverksamheter, 
professionella kulturskapare och det civila samhället. 

Syfte 
Den regionala kulturplanen för Kronobergs län är styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå och en understrategi till länets regionala 
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Kulturplanen omfattar hela det 
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras 
med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut 
prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. Planen inkluderar även 
en årscykel för budget och uppföljning på regional nivå samt beskrivning av de 
metoder som präglar arbetet i Kronoberg. 

Tillvägagångssätt 
Arbetet med att revidera nuvarande regional kulturplan inför kommande 
planperiod ska ske i samverkan med kultursamverkansmodellens intressenter. För 
att ge förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer behövs ett 
ramverk och gemensamma utgångspunkter.   

Följande principer förslås gälla för revidering av Regional kulturplan för 
Kronobergs län inför 2018-2020: 

 Processen ska bygga vidare på den nulägesanalys och det gemensamma 

kunskapsunderlag som arbetats fram under tidigare kulturplaneprocesser 

samt under framtagandet av Gröna Kronoberg 2025. Det gemensamma 

kunskapsunderlaget och länets kulturella infrastruktur ska visualiseras på ett 

tillgängligt sätt. 
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 Processen ska bygga vidare på tidigare arbetsmetoder och metoden Gröna 

tråden som beskrivs i Gröna Kronoberg 2025. För att stärka förutsättningarna 

för det civila samhällets aktörer att delta i revideringen medverkar Region 

Kronoberg i projektet KiCK som drivs av Ideell kulturallians (IKA).  

 Processen ska vara hållbar och rymmas inom ramen för ordinarie resurser på 

avdelningen för Regional utveckling. 

 Processen ska bygga på hållbar utveckling och hushålla med intressenternas 

resurser. Ordinarie strukturer och årscykel för Regional kulturplan och Gröna 

Kronoberg 2025 används för ändamålet. 

 Processen ska ske i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av 

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 

 Processen ska inkludera omvärldsbevakning, företrädesvis av de regioner som 

ingår i Regionsamverkan Sydsverige. 

 Processen ska ske parallellt med genomförande av Regional kulturplan 2015-

2017. 

Dokumentets innehåll 
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
reglerar att en regional kulturplan ska innefatta en beskrivning av de prioriteringar 
som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt 
stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt 
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av 
verksamheterna. Landstinget ska även, genom kulturplanen, ansvara för att länet 
får god tillgång till: professionell teater-, dans- och musikverksamhet; 
museiverksamhet; biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet; konst- och kulturfrämjande verksamhet; regional enskild 
arkivverksamhet; filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Landstinget 
ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd medlänets professionella kulturliv och det civila 
samhället. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 ska följa 
förordningen och förhålla sig till eventuella förtydliganden av densamma (till 
exempel råd från Statens kulturråd). 

Regional kulturplan för Kronobergs län är en understrategi till Gröna Kronoberg 
2025. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 anpassas därför efter 
Gröna Kronoberg 2025 och föreslås innehålla följande: 

 Mål med indikatorer 

 Nuläge med utmaningar och möjligheter 

 Kulturpolitiska prioriteringar 

 Relevanta aktörer på respektive område 

 Horisontella kriterier 

 Årscykel för budget och uppföljning 

 Arbetsmetod 
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Organisation, dialoger och tidplan 
Kulturnämndens presidium är styrgrupp för revideringen av kulturplanen. 
Styrgruppen planerar dialoger med intressenter och ansvarar för att dialog 
avseende kulturplanen förs kontinuerligt i Kulturnämnden. 

Dialoger planeras i samband med Kulturnämndens ordinarie sammanträden och 
andra delar av årscykeln. Dialogerna ska ha geografisk spridning i länet. I enlighet 
med tidigare beslut i Kulturnämnden ska intresset hos berörda intressenter i 
Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge undersökas gällande skapande av 
filmfond. Kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer som finns för ett 
utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan ska också undersökas i 
samband med revideringen. 

DIALOGER 

Tidpunkt Dialog Intressenter 

9 september Kommunalt forum 
Förtroendevalda med kulturansvar i 
kommuner och region 

September - 
oktober 

Verksamhetssamtal  Verksamheter med regionalt anslag 

14 december 
Kulturnämndens 
ordinarie sammanträde 

Workshop för kulturnämndens ledamöter 

Januari - februari Kommunalt forum 
Förtroendevalda med kulturansvar i 
kommuner och region 

2-3 februari Regiondagarna  

6 februari 
Regionsamverkan 
Sydsverige 

Regionala förtroendevalda med 
kulturansvar inom Regionsamverkan 
Sydsverige 

16 februari 

Tematiskt möte i 
samband med 
Kulturnämndens 
ordinarie sammanträde 

Tas fram tillsammans med styrgrupp utifrån 
intressentanalys 

April – Maj 2017 Vårforum 

Förtroendevalda och tjänstepersoner med 
kulturansvar i kommuner och region, det 
professionella kulturlivet och civilsamhället 
samt intressenter för Länstransportplanen 

20 april 

Kommunalt forum i 
samband med 
Kulturnämndens 
ordinarie sammanträde 

Förtroendevalda med kulturansvar i 
kommuner och region 

25 april 
Regionsamverkan 
Sydsverige 

Regionala förtroendevalda med 
kulturansvar inom Regionsamverkan 
Sydsverige 

 

Utöver dessa dialoger tillkommer möten med Kulturchefsnätverket som samlar 
kommunernas tjänstepersoner med kulturansvar och är beredande inför 
Kommunalt forum. 
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TIDPLAN PROCESS 

Tidpunkt Aktivitet 

September 2016 – maj 2017  Dialogprocess 

Oktober - december 2016 Detaljplanering och beslut om processplan 

April – juni 2017 Sammanställning av material 

26 juni 2017 Beslut om remissutgåva i Kulturnämnden 

Juli – september 2017 Remissperiod 

Augusti – september 2017 Sammanställning av slutversion 

12 oktober 2017 
Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i 
Kulturnämnden 

8 november 2017 
Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i 
Regionfullmäktige 

November 2017 
Regional kulturplan 2018-2020 till Statens 
Kulturråd 

Kommunikation 
För att tillgängliggöra Regional kulturplan 2018-2020 kommer extern 
kommunikationskompetens att användas. Exempel på kommunikationsstöd är 
webbutveckling, fotografering, språkstöd och dylikt. 

Kostnader 
Region Kronobergs kostnader omfattar ett internt team med processledare som 
ska samordna, administrera och kommunicera Regional kulturplan för Kronobergs 
län 2018-2020, motsvarande 50 % tjänst. Kostnader för extern 
kommunikationskompetens ca 100 000 kr. Till detta tillkommer kostnader för 
andra deltagande organisationer. 

 
 


