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Bakgrund 

Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående Region Kronobergs 

remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län 2022-2024.  

Region Kronoberg önskar kommunens synpunkter angående: 

• Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 

konst, kultur och idrott i Kronoberg? 

• Möter de kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar för 

Kronobergs kulturliv? 

• Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 

organisation. Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet? 

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen. 

 

 

 Yttrande 

Framtagandet av remissutgåvan av Regional kulturplan för Kronobergs län 

2022-2024 bedöms väl förankrat hos länets kommuner och övriga intressenter. 

Sammantaget ställer sig Älmhults kommun positiv till förslaget. Kommunen gör 

bedömningen att den regionala kulturplanen bör fungera väl som underlag för 

Älmhults utvecklingsarbete samt bör utgöra en bra utgångspunkt för dialog och 

samverkan kring Älmhults utvecklingsarbete.  

Älmhults kommun vill dock poängtera vikten av balans mellan stad och 

landsbygd i kulturplanen och att detta gäller samtliga föreslagna insatsområden 

inom utvecklingsområdena. Exempelvis är det angeläget att landsbygdens 

invånare får tillgång till ett kulturellt utbud men också att det finns goda 

förutsättningar för lokal konstnärlig produktion och innovation samt utvecklande 

av nya platser och arenor för konst, kultur och idrott.  

 

Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för konst, 

kultur och idrott i Kronoberg? 

En sammantagen bedömning är att nulägesanalysen relativt väl speglar 

utmaningarna och de regionala strukturerna för konst, kultur och idrott i 

Kronoberg.  
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En reflektion kommunen gör är att det finns viktiga strukturer och utmaningar 

som inte tydligt framgår av nulägesanalysen. Bland annat saknas de för 

landsbygden så viktiga nya kulturskapare och innovatörer som inte är knutna till 

någon regional organisation, men vilka bidrar till konstnärlig förnyelse och 

måluppfyllelse på lokal, regional och interregional nivå. För den regionala 

kulturplanens angelägenhet på en kommunal nivå är det av vikt att denna är 

tillräckligt inkluderande avseende den regionala brokigheten med en mångfald 

av lokala kulturyttringar.  

I redovisningen av den regionala infrastrukturen för kulturarv, arkiv och 

kulturmiljö saknar Älmhults kommun ett omnämnande av länets enda 

kulturreservat, Komministerbostället Råshult. Linnés Råshult tillhör ett av 

regionens mer välbesökta besöksmål, erbjuder specialguidningar för människor 

som drabbats av demenssjukdom och är av särskilt intresse med anledning av 

projektet ”The Rise of Systematic Biology” som går ut på att nominera ett urval 

svenska Linnéminnen till världsarvslistan, som en del av en internationell serie 

av platser som var viktiga när vetenskapen systematisk biologi utvecklades 

under 1700-talet. För en liten organisation som Linnés Råshult finns en stor 

sårbarhet och stora utmaningar inte minst kopplat till små personella resurser 

och säsongsöppethållande. För en utökad pedagogisk verksamhet kopplat till 

estetiska lärprocesser och kultur i skolan krävs samnyttjande av pedagogiska 

resurser inom regionen.  

 

Utmaningar och strukturer specifikt kopplade till det fria professionella 

kulturlivet i en landsbygdsregion bör tydligare återspeglas i nulägesanalysen. 

Framför allt gäller detta utmaningar kopplade till ekonomisk osäkerhet och 

därtill försvårade möjligheter till långsiktig planering, vilket i sig inverkar 

begränsande på förutsättningarna för konstnärlig förnyelse och 

verksamhetsutveckling. En synpunkt är också att analysen inte tillräckligt tydligt 

lyfter fram det värde och den potential som det fria professionella kulturlivet har 

för just den konstnärliga förnyelsen på en lokal, regional eller nationell nivå. 

Varken det faktum att dessa aktörer ofta har särskilt sårbara strukturer eller 

aktörernas stora värde för den oberoende kulturen bör förringas. För att vi ska nå 

det nationella kulturpolitiska självständighetsmålet är det viktigt att sträva efter 

en balans mellan de institutionsbundna kulturaktörerna och de fria professionella 

kulturaktörerna. Vikten av en sådan balans kan med fördel tydliggöras i 

nulägesanalysen.  

Avseende utmaningarna gällande de unga kronobergarna vill Älmhults kommun 

understryka vikten av ökad samverkan mellan intressenter, nivåer och 

politikområden. Det är av vikt att regionen tydligt visar att detta är ett prioriterat 

område och att regionen är beredd att stödja regional och interregional 

samhandling i syfte att nå en högre måluppfyllelse. Som påpekas i 

nulägesanalysen är det på kommunal nivå som de unga kronobergarna möter 

kultur. Lärdomar kan dras från Scensommar Kronoberg och inspiration och 

förebilder kan hämtas från andra regioner.  

 

Möter de kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar för 

Kronobergs kulturliv?  
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Med förbehållet att vissa regionala strukturer och utmaningar inte i tillräckligt 

hög utsträckning speglas i nulägesanalysen gör Älmhults kommun bedömningen 

att utpekade utmaningar och föreslagna utvecklingsområden är relevanta för 

utveckling av regionens kulturliv.  

 

Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i Älmhults 

kommun? 

Med förbehållet att vissa regionala strukturer och utmaningar inte i tillräckligt 

hög utsträckning speglas i nulägesanalysen gör Älmhults kommun bedömningen 

att kulturplanen utgör en bra grund för målsättningar och prioriteringar i 

Älmhults kommun. 

 

 

 Hur vill Älmhults kommun bidra i förändringsarbetet? 

Utifrån antagen vision vill Älmhults kommun fortsätta sitt utvecklingsarbete i 

syfte att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar utveckling och 

förvaltning av infrastruktur. Målet är att, i linje med Gröna Kronoberg 2025 och 

Agenda 2030, skapa förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och 

kulturutbud och mötesplatser. Kommunen vill vidareutveckla arbetet med att 

använda friluftsliv, kultur och idrott som en resurs i kommunens hälsofrämjande 

och förebyggande arbete. Insatser på kommunal nivå bidrar till ett 

länsgemensamt folkhälsoarbete i Kronobergs län med syfte att skapa goda 

förutsättningar för god och jämlik hälsa för länets befolkning. 

 

Älmhults kommun vill undersöka flera sätt att arbeta strategiskt med området 

Gestaltade livsmiljöer. Några exempel på det påbörjade arbetet kan nämnas. 

I Älmhults kommun finns ett påbörjat tvärsektoriellt arbete direkt kopplat till 

samhällsmålet. Älmhults kommun vill vidareutveckla detta arbete och 

härigenom bidra till det regionala förändringsarbetet. Ett nytt 

förvaltningsöverskridande tjänstemannaforum för planfrågor och frågor kring 

gestaltad livsmiljö har bildats. Projekt inom området Gestaltade livsmiljöer 

genomförs i samverkan med stat, region och civilsamhälle i syfte att utforska 

arbetsmetoder och samverkansformer för ett hållbart och attraktivt samhälle. 

Kopplat till samhällsmålet och barnkonventionen sker också ett arbete för att 

knyta ihop till exempel tvärsektoriella projekt inom området Gestaltade 

livsmiljöer med estetiska lärprocesser och kultur i skolan.  

Älmhults kommun vill fortsatt tillämpa enprocentmålet vid ny- och 

ombyggnation och härigenom bidra till såväl välfärdsmålet som samhällsmålet. 

Älmhults kommun och Region Kronoberg har sedan 2018 på olika sätt 

samverkat inom området Gestaltad livsmiljö. Ambitionen är fortsatt samverkan i 

syfte att öka attraktiviteten och bidra till att fler invånare möter konstnärliga 

uttryck i vardagen. 

 

Vidare vill Älmhults kommun, kopplat till samhällsmålet, arbeta vidare med att 

förbättra förutsättningarna för kommunens småföretagare inom de kulturella och 
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kreativa näringarna. Ambitionen är att härigenom bidra till ökad 

innovationskraft och stärkt konkurrenskraft som gynnar hela näringslivets 

utveckling, lokalt och regionalt och i en hållbar kontext. Kommunen vill 

utforska nya arbetsmetoder för att lyfta konst och kultur som samhällelig 

utvecklingskraft kopplat till näringsliv, besöksnäring och kommunens 

attraktivitet. 

Kopplat till både samhällsmålet och delaktighetsmålet vill Älmhults kommun 

utveckla kulturmiljö och kulturarv, såväl materiellt som immateriellt, med 

utgångspunkt i bland annat Sagobygden och Linnés Råshult. Genom stärkt 

samverkan med regionala aktörer kan Linnés Råshult fylla en ännu viktigare 

funktion som samhällelig utvecklingskraft, framför allt kopplat till estetiska 

lärprocesser och kultur i skolan samt kultur och hälsa och härigenom bidra till 

högre måluppfyllelse gällande regionala och nationella kulturpolitiska mål och 

de globala målen i Agenda 2030. Pedagogisk verksamhet utforskas idag inom 

ramen för Skapande skola i samarbete med Kulturparken Småland, Kalmar 

länsmuseum och den lokala hembygdsrörelsen. Samtidigt görs större satsningar 

på tillgänglighetsanpassning och ett tydligt barnperspektiv avseende innehåll och 

utformning av föreslagen ny vandringsled i reservatet.  

 

 

 

 

 

Helen Carlsson Jörn Engkvist 

Kulturstrateg Kultur- och fritidschef 

 


