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ANGÅENDE REMISS OM KULTURPLAN KRONOBERG 
2022–2024

Region Kronobergs diarienummer är 19RGK739.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Region Kronoberg har sänt över förslag till kulturplan för Kronoberg för 
perioden 2022–2024 för synpunkter.

Remissutgåvan av kulturplanen 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, som beskriver kulturområdets 
utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till 
när kulturplanen tas fram och genomförs.

Region Kronoberg önskar särskilt svar på frågorna:
 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?
 Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 

organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet?

Region Kronobergs långsiktiga kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska 
erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets och 
Kulturplanen bidrar till målen i länets regionala utvecklingsstrategi Gröna 
Kronoberg 2025. 

Kulturplanen fokuserar på tre utvecklingsområden:
 Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
 Breddat deltagande
 Barn och ungas rätt till kultur
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Det finns många intressenter som bidrar till att genomföra målen i kulturplanen,  
genom sin ordinarie verksamhet eller genom strategiskt utvecklingsarbete. 
Målen kommer att följas upp varje år, såväl kvalitativt som kvantitativt. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 
konst, kultur och idrott i Kronoberg? 
Länsstyrelsens bedömning är att nulägesanalysen beskriver läget i länet bra.

Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 
för Kronobergs kulturliv? 
Länsstyrelsen anser att de prioriterade utvecklingsområdena är relevanta.

Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 
organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet?
Den nya aktualiserade Kulturmiljöstrategin för Kronobergs län 2021–2025 lyfts 
väl fram i nulägesanalysen liksom Kulturparken Smålands roll som aktör i 
genomförandet av kulturmiljöstrategin.

Länsstyrelsen anser att Kulturplanen 2022–2024 kompletterar 
Kulturmiljöstrategin på ett bra sätt särskilt när det gäller arkivfrågor och det 
immateriella kulturarvet.

Länsstyrelsen bidrar till förändringsarbetet genom de effekter som 
genomförandet av Kulturmiljöstrategi förväntas leda till.

Enligt nulägesanalysen, vill Region Kronoberg utveckla bland annat kulturmiljöer 
i enlighet med kulturplanens tre utvecklingsområden tillsammans med berörda 
intressenter. Detta kan tydliggöras ytterligare i kulturplanen där 
kulturmiljöfrågorna är ganska anonyma trots att de nämns i nulägesanalysen. På 
den regionala nivån är samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Kronoberg 
viktig liksom strategisk samverkan med Kulturparken Småland. Vi stödjer 
varandras arbete genom deltagande i övergripande strategiska processer och i 
genomförandeaktiviteter.

Länsstyrelsen anser att kulturplanen skulle bli lättare att ta till sig om avsnitten 
om respektive utvecklingsområde kom först i planen alternativt att en 
innehållsförteckning lades in.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsantikvarie Heidi Vassi med projektledare Catarina 
Nilsson som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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