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Svar på den regionala kulturplanen från kultur- och 
fritidsnämnden i Alvesta kommun 

1. Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 
konst, kultur och idrott i Kronoberg? 

• Nulägesanalysen ger en bra bild över den regionala kulturen men även 
vilka utmaningar och möjligheter som finns. 

• Det är viktigt att kommunikationsmöjligheterna lyfts. Bra 
kommunikation skapar möjligheter att ta del av kultur runt om i 
regionen. För att kulturen ska vara tillgänglig för alla krävs 
grundläggande förutsättningar som god tillgång till transportmedel. 

• Det finns många frågetecken vad som händer med kulturlivet efter 
Corona. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta digitala lösningar. 
Pandemin har tvingat fram en omställning där kultur i allt högre 
utsträckning tillgängliggörs digitalt. Nya förväntningar på digital 
tillgänglighet ställer inte bara nya krav på strategisk och organisatorisk 
förmåga bland producenter och arrangörer utan även på en 
välutvecklad digital infrastruktur för att nå kulturkonsumenter. Detta 
kan sänka trösklarna och därmed bli en ingång för dem som idag 
konsumerar kultur i väldigt liten utsträckning eller inte alls.  

• Det är bra att nulägesanalysen lyfter kulturens roll som en del av det 
hälsofrämjande arbetet. I spåret av pandemin kommer samhället 
behöva arbeta brett för att stärka folkhälsa och kulturen bör ha en given 
roll i detta sammanhang. 

• Idrottens roll i nulägesanalysen känns oklar. Hur har underlaget för 

idrottsavsnittet tagits fram och förankrats ute i kommunerna? 

2. Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 
för Kronobergs kulturliv? 

• Når de statliga medlen hela vägen ner till kommunerna. Det blir ett 
problem om de regionala institutionernas produktioner inte är 
anpassade efter kommunernas förutsättningar. Kan vara gagenivåer, 
krav på lokaler med mera. Det kan leda till att kommunerna tvingas välja 
produktioner från andra kulturaktörer och där med nås inte 
kommunerna av de statliga medlen.  

• Det finns ett behov av ökad dialog och forum mellan kommuner, region 
och institutioner. Det gäller såväl för tjänstemän som politiker. 

• En del institutioner är anonyma i kommunerna. 

• Det fokuseras mycket på kulturproducenternas perspektiv men även 
konsumenternas perspektiv bör lyftas. Vad efterfrågas av 
publiken/invånarna. Erbjuder institutionerna relevanta saker? Hur vet vi 
det? Vad, var och hur vill konsumenterna ha sin kultur. 

• Kulturutbudet är traditionellt. Hur fångar man in uttryck som tex hiphop, 
dj, tecknade serier, gaming och e-sport, rollspel? 
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• En viktig grupp som bör lyftas mer är arrangörerna. De spelar en viktig 
roll som mottagare för många av institutionernas produktioner. Många 
arrangörer har ett tufft läge efter Corona.  

• Formuleringen ”stärka kulturutbudet i länets större 
arbetsmarknadsregioner och främja anpassade format för kultur på 
mindre orter” kan tolkas som att mindre orter prioriteras lägre. 

3. Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 
organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet? 

• Många delar i den regionala kulturplanen samspelar väl med den 
nyligen antagna kultur- och fritidsplanen för Alvesta kommun, tex 
arbetet med barn och ungdomar. 

• Som kommun har man begränsad möjlighet att påverka 
förutsättningarna för det professionella kulturlivet och mer fokus på 
föreningsliv och kulturkonsumenterna.  

• Målgruppsanalyser bör göras för att fånga in synpunkter vilken kultur 
man önskar. Inte minst viktigt att ta in synpunkter från barn och unga. 
Här kan Alvesta kommun bidra via sitt Ungdomsråd som referensgrupp.  

• Med hjälp av LUPP och resultaten från de olika kommunerna kan man 
sammanställa ungas kulturvanor. På så vis skapas en bild av regionala 
skillnader, kulturyttringar och om vi erbjuder det som ungdomar 
önskar. 

• Lyfta in kulturfrågan i arbetet med Barnens bästa gäller. I Alvesta är 
kultur- och fritidsförvaltningen en del i arbetet med Barnens bästa. 

• Vi skulle gärna se att Kulturskolan som omnämns en hel del i planen 
mer lyfts in i det regionala kulturarbetet.  

• Kan man hitta fler frågor som kan samordnas och fördelas regionalt. Ett 
lyckat exempel är Scensommar. 

 

 

  
 


