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Kulturplan Kronoberg 2022-2024 på remiss 
Region Kronoberg ska ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2022–2024. 
Kulturnämnden har beslutat om ett förslag – en remissutgåva. Den har tagits fram i dialog med 
kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila 
samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. 

Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i 
Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det enligt nedan. Det hjälper oss att nå den 
regionala kulturpolitiska visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets 
i Kronoberg.    

Vad är en regional kulturplan? 
En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala 
utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den 
nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och 
ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En 
kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för 
dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.  

Remissutgåvans upplägg 
Remissutgåvan innehåller två delar. Den första delen beskriver de visioner och mål 
som Region Kronoberg har för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den 
regionala kulturpolitiken vill se under 2022–2024. Den andra delen är 
kulturplanens nulägesanalys, en fördjupning som beskriver kulturområdets 
utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till 
när kulturplanen tas fram och genomförs. Både remissutgåvan och nulägesanalysen 
bifogas detta brev och finns också att ladda ner via länken nedan: 

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/sa-kan-du-bidra/svara-pa-remisser/ 

Lämna remissyttrande senast 25 juni 
Fram till den 25 juni kan alla som vill lämna remissyttrande. Med utgångspunkt i 
det regionala kulturuppdraget efterfrågar Region Kronoberg särskilt svar på 
nedanstående frågor:  

• Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 

konst, kultur och idrott i Kronoberg? 

• Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 

för Kronobergs kulturliv?

Följebrev remissutgåva av Kulturplan Kronoberg 
2022–2024 (enligt sändlista) 

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/sa-kan-du-bidra/svara-pa-remisser/
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• Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 

organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet? 

Region Kronoberg ser helst att remissyttrande lämnas i tillgänglighetsanpassat 
PDF-format via e-post till kultur@kronoberg.se men det är också möjligt att 
lämna sitt yttrande via vanlig post till Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Märk 
remissyttrandet med diarienummer 19RGK739. Alla remissyttranden publiceras på 
Region Kronobergs kulturblogg: 

http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/ 

Vad händer sen? 
När remisstiden har gått ut bearbetas förslaget med hänsyn till de remissyttranden 
som kommit in. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att bereda förslag 
till ny kulturplan och beslutar om en slutversion den 30 september. Texterna i 
slutversionen kommer att bearbetas, den kommer att formges grafiskt och 
kompletteras med uppföljningsbara indikatorer. Slutgiltigt beslut fattas av 
regionfullmäktige den 27 oktober. Därefter skickas den nya kulturplanen till 
Kulturrådet, där den bereds av de myndigheter och organisationer som ingår i 
kultursamverkansmodellens samverkansråd inför beslut om statsbidrag till 
Kronobergs län. 

Slutversionen tillgängliggörs på Region Kronobergs webbplats och kulturblogg. 
Prenumerera gärna på kulturstabens nyhetsbrev för att följa arbetet. 

    

Med vänlig hälsning 

 

 

Pernilla Sjöberg (M) 
Kulturnämndens ordförande 
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Sändlista 
Remissperioden är öppen för alla som vill lämna remissyttrande över Kulturplan 
Kronoberg 2022–2024. Utöver sändlistan nedan informerar Region Kronoberg 
om möjligheten via ordinarie kommunikationskanaler.  

Kommuner i Kronobergs län 

Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 

Intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag 

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Berättarnätet Kronoberg 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
Det fria ordets hus 
Filmregion Sydost 
Hemslöjden i Kronoberg 
Italienska palatset 
Kronobergs läns hembygdsförbund 
Kulturparken Småland AB 
Ljungbergmuseet 
Musik i Syd AB 
Riksteatern Kronoberg 
Smålands konstarkiv 
Southern Sweden Film Commission 

ABF Kronoberg 
Folkuniversitetet Region Syd 
Ibn Rushd distrikt Östra 
Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd 
NBV Sydost 
Medborgarskolan Region Öst 
Sensus region Östra Götaland 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg 
Studieförbundet Bilda Sydöst 
RF-SISU Småland 

Övriga nationella och regionala intressenter 

Bygdegårdarnas Riksförbund 
Folkets Hus och Parker 
Frantzwagner Sällskapet 
Grimslövs folkhögskola 
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Ideell Kulturallians Småland 
Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd 
Konstnärscentrum Syd (KC Syd) 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
Kronobergs län bildningsförbund 
Linnéuniversitetet 
Ljungbys sverigefinska förening 
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Markaryds folkhögskola 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Ord i Kronoberg 
Riksförbundet Romer i Europa 
Samer i Syd 
Smålands konstnärsförbund 
S:t Sigfrids folkhögskola 
Sveriges Författarförbund 
Svenska Samernas Riksförbund 
Svenska Tornedalingars Riksförbund 
Sverigefinska Riksförbundet 
Sveriges Jiddishförbund 


