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Remissvar Kulturplan Kronoberg 2022-2024 

Kulturparken Småland 
 

 

Kulturparken Småland har med intresse tagit del av remissutgåvan och vill härmed lämna följande 

synpunkter. 

Nulägesanalys 

• Positivt att Kulturparken och Smålands museum nämns även i sammanhanget Bild, form och 

design och att det blir synligt att verksamheten omfattar områden utöver Kulturarv, arkiv och 

kulturmiljö. 

 

• Uppdraget kring kulturarv omfattar att bevara, vårda och levandegöra liksom att verka för att 

det brukas av en bred allmänhet. Vi ställer oss givetvis helt bakom detta men vill gärna lyfta 

fram den intressekonflikt som ibland kan uppstå, särskilt mellan tillgängliggörande/brukande 

och bevarandefrågor. Det är en balansgång som vi gärna ser en öppen och bredare 

diskussion om i olika sammanhang.  

 

• Kulturparken Småland och dess olika arenor har i sitt uppdrag att vårda och visa samlingar 

och arkiv. Detta uppmärksammas i såväl nulägesanalys som remissutgåva av kulturplan. Vi 

vill dock peka på att fokus i dokumenten överlag tenderar att ligga på den utövande konsten 

och kulturen. Uppdraget kring samlingar och arkiv har en annan karaktär och en långsiktighet 

som innebär att det delvis krävs en annan typ av planering och resurssättning. Samlingar och 

arkiv utgör något som gör museer/arkiv helt unika samtidigt som det kräver  stora resurser 

med en lång tidshorisont. Vi efterlyser i dessa hänseenden skrivningar som tydligare knyter 

an även till den här typen av uppdrag bland regionens kulturinstitutioner.  

 

• Vi noterar med intresse att en profil inom muntligt berättande gjorts tillgänglig i Kulturskolan 

Ljungby och att en bredare samverkan efterlyses på kommunal nivå. Vi ser positivt på 

samverkan kring Kulturskolans utbud och ställer oss t ex positiva till att i samverkan pröva 

möjligheten att erbjuda nya slags ämnen med koppling till kulturarv. 

 

• Vi ser mycket positivt på etableringen av Musik i Syd som ett utvecklingscentrum för kultur i 

vård och omsorg. Vi ser möjligheterna med att ett gemensamt lärande och en tydligare 

samverkan inom området skulle kunna förbättra insatserna inom området. 

 

• Ett återkommande problem i länet är de kostnader som är förknippade med skolornas 

transporter med länstrafiken för att ta del av vissa kulturaktiviteter. Ett fortsatt arbete med 

att finna lösningar på detta vill vi gärna lyfta fram. 

 

• På sidan 20 i Nulägesanalysen har vi några ändringar som bör göras.  



1. I första stycket ska Sveriges Glasmuseum också nämnas i uppräkningen av Kulturparkens 

arenor 

2. I tredje stycket ska framgå att det är Smålands museum som har en av Europas största 

glassamlingar (och inte Kulturparken Småland). 

3. Antalet glasföremål i samlingen är ca 50 000 och antalet glasbruk är 106. 

 

Remissutgåva 

• Vi noterar en skillnad från tidigare kulturplaner där den aktuella remissutgåvan har mer 

övergripande prioriteringar som rör sig på ett mer svepande plan än i tidigare utgåvor. De 

mer specifika prioriterade frågor och insatser som tidigare uttryckts har ändrats till mer 

generella ordalag. Kulturplanen med sina övergripande skrivningar inför kommande 

kulturbudgetar skulle ur vår synvinkel tydligare behöva visa på speciella satsningar. Det skulle 

göra att respektive verksamhet har något att förhålla sig till och skapa bättre tydlighet kring 

vad som förväntas av oss på ett mer operativt plan. Givetvis måste dylika förväntningar 

balanseras mot principen om armlängds avstånd. Det är en svår och känslig balansgång, men 

nuvarande skrivningar tenderar att röra sig så pass generellt att det gör kulturplanen mindre 

vägledande än nödvändigt. 

 

• Vi ser bland annat därför en viss svårighet att på verksamhetsnivå bedöma vad som förväntas 

rymmas inom ordinarie verksamhet och vad som kan tänkas bli föremål för särskilda 

medel/projekt/satsningar. Detta gäller t ex frågan kring behoven av teknikinvesteringar och 

kompetensutveckling inom en digital transformation, liksom inom området 

kompetensutveckling inom konst- och kulturpedagogik. 

 

 

• Vi ser gärna breda och gemensamma diskussioner kring implementering av 

Barnkonventionen som lag i förhållande till kulturverksamheter. I dagarna erbjöds t ex en 

gemensam workshop i ämnet inom ramen för det regionala samverkansprojektet Bästa 

Biennalen, vilket var uppskattat. 


