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 PROTOKOLLSUTDRAG  

  Ärende Ärendenummer 
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Beslut om remissvar avseende Kulturplan Kronoberg 
2022-2024 
Föredragande: Catta Torhell, universitetsbiblioteket  

LNU 2021/1839
  

  Linnéuniversitetet har ombetts att inkomma med synpunkter på 
Kulturplan Kronoberg 2022-2024. Se yttrande i bilaga. 

Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

   

  Beslut: 

  Rektor beslutar 

att fastställa remissvar enligt bilaga. 

   

  Bilaga: 

  - Bilaga 1 - Remissvar.docx 
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Remissvar 
Datum: 2021-06-16 
Dnr: 2021/1839-2.10.1 
Handläggare: Catta Torhell, Christina 
Dahlgren 

 

Tack för att vi får ta del av detta arbete. 

Det är en väl genomarbetad, heltäckande och välskriven plan och vi uppskattar 
dess höga ambitioner. En enda liten fråga kommer i dock i tanken: Kulturplanen 
omfattar ju även idrotten, men detta område beskrivs inte lika omfattande som 
kultur och konst i dokumentet. Möjligen kan detta utvecklas något. 

Gällande frågan om huruvida kulturplanen utgör ”en bra grund för målsättningar 
och prioriteringar” i Linnéuniversitetets organisation så anser vi att planen 
stämmer väl överens med de mål och prioriteringar vi ställt upp och vi 
samarbetar gärna kring utvecklingsarbetet i regionen. 

Genom Det kulturella universitetet vill vi fortsätta att samverka med 
kulturorganisationer i Kronoberg för att hitta nya spännande sätt att låta konst 
och vetenskap mötas samt utveckla universitetet till en tydligare arena för kultur 
och bildning. 

Vi vill även stärka Universitetsbiblioteket som mötesplats och 
kunskapsförmedlare, inte bara för studenter, forskare och lärare, utan också för 
en bred allmänhet. 

Vi ser många synergieffekter och samarbetsmöjligheter, och nedan följer ett 
urval av exempel där vår verksamhet väl passar in i kulturplanens förslag till 
utvecklingsområden. 

I år startar vi Air Linné (Artist in residence Linné) –en residensverksamhet med 
fokus på art & science. Konstnärer bjuds in att under en viss tid samverka med 
forskare eller forskargrupper. Vi planerar ett eller två residens per år. Vi har 
även ett antal olika arenor för kultur: gallerier för konst, utställningshallar för 
konst och vetenskap, yta med stor ledvägg för till exempel författarmöten, 
föreläsningar, artist talks, med mera. Både arenorna och residensverksamheten 
faller väl in inom område 1 

När det gäller område 2 kan vi nämna att universitetet har en stor konstsamling. 
Vårt mål är att synliggöra all denna konst för fler människor, bland annat genom 
digitala visningar. Vi stödjer också egna konstnärer genom att göra digitala 
vernissager av utställningar. 

Mitt emellan område 2 och 3 kan vi nämna projektet Make music matter, som 
arbetar tillsammans med musiklärare i landet för att ge elever nya möjligheter att 
arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av 
digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap. Projektet samverkar till exempel med Abba The museum och 
Unicef kring barnkonventionen, och med Tim Bergling Foundation (Avicii) 
kring musik och ungas mentala hälsa. 

För att stärka område 3 har vi också öppnat Galleri Linné där vi ger unga 
konstnärer (studenter) möjlighet att visa sin konst. 
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Detta var några exempel där vi möts i utvecklingsarbetet. Vi understryker 
slutligen att vi gärna ser nya områden och projekt där vi kan samverka, både 
med Region Kronoberg som organisation och med andra aktörer i regionen. 

Catta Torhell, Överbibliotekarie 

Christina Dahlgren, Director Artium och ansvarig för Det kulturella universitetet 
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