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Genom en vitaliserad kultursamverkansmodell 
bygger vi kultur-Sverige starkt igen  

Vi, kulturpolitiskt ansvariga på regional och kommunal nivå tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter för regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen i Kronobergs län, vänder oss till er, kultur- och 
demokratiminister Amanda Lind och kulturutskottets ordförande Christer 
Nylander. Vi gör det i en historiskt omvälvande tid där omfattningen av de 
ekonomiska och sociala utmaningarna för Sverige, och hela världen, ännu inte är 
möjliga att överblicka. När det gäller vårt gemensamma område vet vi att 
pandemin får stora och akuta konsekvenser. Men förutsättningarna för konst och 
kultur i hela landet omkullkastas också på lång sikt. Tillsammans måste vi stötta 
konst- och kulturområdet i krisen och därefter bygga hela kultur-Sverige starkt 
igen genom en vitaliserad kultursamverkansmodell. 

Vi förverkligar de nationella kulturpolitiska målen 
Vi är många runt om i landet som varje dag förverkligar de nationella 
kulturpolitiska målen. Målen är inte styrande för oss på lokal och regional nivå, 
men vi kan alla vittna om vilken genomslagskraft både de och 
kultursamverkansmodellen har.  

Den senaste tidens omfattande nationella stödinsatser till kultur är välbehövliga. 
Men de sänder också signaler som gör oss bekymrade över kultur-Sveriges framtid. 
Om staten abdikerar från kultursamverkansmodellen innebär det att vi kommuner 
och regioner lämnas ensamma med ansvar för den infrastruktur som möjliggör 
professionell konst och kultur i hela landet. Detta i ett ekonomiskt läge som var 
tufft redan innan pandemin. Det är ett avsteg från vår gemensamma kulturpolitiska 
överenskommelse. 

En inblick i den lilla regionens förutsättningar 
Här i Kronoberg, en liten region, är samverkan en framgångsfaktor. Vi är för små 
för att driva kulturverksamhet i egen regi och har en lång tradition av samverkan. 
Den regionala kulturplanen blir verklighet genom nära dialog och samverkan med 
en mångfald av olika aktörer: delägda bolag, det fria kulturlivet, det civila 
samhället, länets kommuner och våra sydsvenska grannregioner.  

Kultursamverkansmodellen har haft stor genomslagskraft i vår lilla region. Vår 
kulturpolitiska samverkan har stärkts: kommunalt, regionalt och interregionalt i 
hela Sydsverige. Med gemensamma krafter har vi kunnat driva konstnärlig 
utveckling som bidrar till kvalitet och utveckling även ur ett nationellt och 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) 
Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) 
 



Datum: 2020-05-20 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg 
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region@kronoberg.se 

   

 

internationellt perspektiv. Ett konkret exempel är vår institutionssamverkan kring 
den professionella dansen. Vi vet att samverkan är vägen framåt om vi ska kunna 
möta de utmaningar som vårt område står inför. 

I Kronoberg har kultursamverkansmodellen också inneburit en utveckling av de 
nya konstområden som lyfts in: läs- och litteraturfrämjande verksamhet och 
professionell bild- och formverksamhet. Vi har prioriterat detta, trots att 
uppdragen tilldelats oss utan statlig medfinansiering. På lokal och regional nivå 
omfamnar vi, trots allt, modellen. 

I en liten region är det fria kulturlivet inte så omfattande. Verksamheten inom 
kultursamverkansmodellen utgör en viktig del av det regionala konst- och 
kulturlivet, av stor betydelse även för det fria kulturlivet. Att 
kultursamverkansmodellens organisationer ställs utanför de nationella krispaketen 
till kultur slår därför extra hårt i en liten region. I Kronoberg har mindre 
organisationer lyfts in i modellen för att stärka och utveckla verksamhet som är 
både unik och sårbar. Ljungbergmuseet i Ljungby är ett exempel. Berättarnätet 
Kronoberg med Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden i Ljungby, Alvesta och 
Älmhult utgör ytterligare ett. Efter regeringens nominering och Unescos 
utnämning har den lokala gräsrotsrörelsen Berättarnätet Kronoberg axlat en stor 
roll i det nationella och internationella arbetet med tryggandet av det immateriella 
kulturarvet. Både Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet hade i nuläget 
gynnats av att stå utanför kultursamverkansmodellen och möjligheten att dra nytta 
av det nationella krisstödet till kultur. 

De miljarder som tilldelas regioner och kommuner i olika krispaket mildrar 
pandemins omfattande effekter. Av det tidigare stödpaketet på 15 miljarder 
tilldelas Region Kronoberg ungefär 130 miljoner. Samtidigt visar vår skatteprognos 
att vi kommer förlora omkring 200 miljoner i skatteintäkter som en direkt 
konsekvens av pandemin. Även om vi regionala och kommunala kulturpolitiker 
står upp för värdet av konst och kultur ser vi inte hur dessa medel ska kunna gå till 
konst och kultur i ett läge när en vårdskuld byggs upp inom hälso- och sjukvården 
och kollektivtrafiken tappar stora intäkter. För oss kulturpolitiker var den 
ekonomiska situationen pressad redan innan pandemin, med demografiska 
utmaningar, behov av investeringar i lokaler och orosmoln kring den eventuella 
realiseringen av det slopade schablonavdraget, ett hårt slag mot den regionala 
musikverksamheten. Vi är oroliga för hela landets kulturella infrastruktur och det 
framtida konst- och kulturlivet i kommuner och regioner. 

Kultursamverkansmodellen 10 år! 
2021 fyller kultursamverkansmodellen, detta fantastiska verktyg för att möjliggöra 
mötet med professionell konst och kultur i hela landet, tio år. Behovet av krisstöd 
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är stort inom modellen men samtidigt är vi ödmjuka inför den extraordinära 
situationen. Vårt viktigaste budskap är därför detta: om kultursamverkansmodellen 
ska fylla en funktion i en gemensam återuppbyggnad av ett starkt kultur-Sverige 
efter pandemin är det hög tid att den vitaliseras. Kronoberg har ett recept för 
ytterligare minst tio år av kultursamverkan. 

Även staten måste våga tro på modellen 

För det första: om kultursamverkansmodellens potential ska kunna nyttjas måste 
även staten ha tillit till vår flernivåsamverkan, värna den i kristider och använda 
den för återuppbyggnad och utveckling när krisen är över. 

Låt oss ge några exempel på nationella satsningar som hade kunnat få större effekt 
och likvärdighet om staten agerat tillsammans med oss på regional och kommunal 
nivå. Inom satsningen på Stärkta bibliotek användes delar av statsbidraget som 
fördelades inom kultursamverkansmodellen till att samordna och stödja 
kommunerna i att ansöka om de medel som fördelades utanför modellen. Här 
skapas en administrativ rundgång som vårt område inte har råd med, särskilt inte i 
ett pressat ekonomiskt läge. Ett annat exempel där bristen på flernivåsamverkan 
skapar parallella strukturer är Statens konstråds uppdrag kunskapsnav för offentlig 
konst, där regionerna fick omstrukturera sitt strategiska arbete tillsammans med 
kommunerna. Utöver detta var vi flera regioner som till SKR och Kulturrådet lyfte 
vår beredskap inför hanteringen av de olika krisstöden, med en överblick och 
expertkompetens kring regionala förutsättningar och behov som man inte kan ha 
på nationell nivå. 

I en vitaliserad kultursamverkansmodell agerar vi gemensamt för att förverkliga 
kulturpolitiska satsningar på ett likvärdigt sätt i hela landet. Vi använder våra 
gemensamma resurser på så effektivt sätt som möjligt. En direkt effekt blir mer 
kultur för fler, i hela landet.  

Vi behöver en mer strategisk dialog 

För det andra: om vi ska kunna nyttja kultursamverkansmodellens potential 
behöver vi bli mer strategiska tillsammans. Alla vi regioner har numera det 
regionala utvecklingsansvaret och kulturfrågorna ligger nära de regionala 
tillväxtfrågorna. Inom den regionala tillväxtpolitiken förnyas den nationella 
strategin och det finns en tydlig koppling mellan den och de regionala 
utvecklingsstrategierna. Dialog och uppföljning hänger ihop på strateginivå och 
tillfälliga satsningar genomförs i samverkan med regionerna. 

Vi är övertygade om att det, i en vitalisering av en kultursamverkansmodell som 
kan hjälpa oss att bygga ett starkt kultur-Sverige, finns en del att inspireras av inom 
den regionala tillväxtpolitiken. En fördel är att vi redan är helt överens om de 
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övergripande kulturpolitiska målsättningarna, och att vi har en väl upparbetad 
struktur som vi kan utveckla tillsammans. 

Vi måste våga prata om ekonomi 

För det tredje: vi behöver konstruktiva former för att hantera frågor om ekonomi. 
Ett flertal utredningar och rapporter pekar på att det är regioner och kommuner 
som står för den ekonomiska utvecklingen inom kultursamverkansmodellen. 
Samtidigt straffas vi med sänkta statsbidrag om vi något år skulle ha det tufft 
ekonomiskt. Så här kan vi förstås inte ha det och det kommer sannolikt att ställas 
på sin spets mot bakgrund av pandemin.  

Det är nu, 2020 i en historiskt omvälvande tid, som vi gemensamt sätter tonen för 
om vår samverkan ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. 
Genom en vitaliserad samverkansmodell kan vi bygga kultur-Sverige starkt igen. 

 

Med vänlig hälsning 

Ida Eriksson (M), ordförande kulturnämnden Region Kronoberg 
Angelica Karlsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Lessebo kommun 
Ulla Hansson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Ljungby kommun 
Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande utbildnings- och kulturnämnden 
Markaryds kommun 
Marie Fransson (M), ordförande bildningsnämnden Tingsryds kommun 
Margareta Schlee (M), ordförande kultur- och föreningsutskottet Uppvidinge 
kommun 
Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden Växjö kommun 
Tomas Simonsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Älmhults kommun 
Lennart Johansson, VD och museichef Kulturparken Småland AB 
Susanne Rydén, VD Musik i Syd AB 
Magnus Gustafsson, vice VD Musik i Syd AB 
Therese Willstedt, VD och scenkonstchef AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Pontus Ljungberg, museichef Ljungbergmuseet 
Meg Nömgård, verksamhetschef Berättarnätet Kronoberg 
Johan Mardell, verksamhetsledare Filmregion Sydost 
Kristina Hedberg, regionbibliotekarie Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
Magnus Eriksson, konsulent Hemslöjden i Kronoberg 
Monica Modig Rauden, konsulent Hemslöjden i Kronoberg 
Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och form Kronoberg 
Anya Johannesson, scenkonstkonsulent Riksteatern Kronoberg 
 


