
 

 

Ljungby kommuns yttrande gällande  
Region Kronobergs kulturplan 2022 - 2024 
 
Ljungby kommun tycker att det är positivt med en uppdaterad kulturplan för Region Kronoberg 
och ser fram emot ett aktivt samarbete för ett ännu rikare kulturliv i länet.  
 

 Kulturplanens tre föreslagna utvecklingsområden är tydligt och ambitiöst beskrivna. Det är 
även en förbättring att alla utvecklingsområdena blir mer generella och därmed aktuella 
för samtliga kommuner i länet. 

 Det är särskilt positivt att Region Kronoberg framhåller vikten av barn, unga och unga 
vuxnas rätt till kultur. Det är ett område som även är prioriterat i Ljungby kommuns 
gällande verksamhetsplan för kultur. 

 Det är mycket bra att ”Principen om armlängds avstånd” finns beskrivet. 
 Idrotten tycker vi är orättvist behandlad och vi ställer oss frågande om idrotten inte ska ha 

en egen plan eller om det istället bör vara en kultur- och fritidsplan? På kommunal och 
statlig nivå finns tjänstepersoner och nätverk som fångar in både kulturen och idrottens 
frågor men på regional nivå saknas denna funktion. Den idrottsorganisation som finns på 
länsnivå är SISU. De flesta cheferna på kommunal nivå hanterar både kultur- och 
fritidsverksamhet men samordning av regionen görs enbart för kulturchefer 
(kulturchefsnätverket) i Region Kronoberg. Samordningen för idrottsfrågor görs av 
kommunerna själva. 

 
Kulturpolitiska utgångspunkter 

 Ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets 
Vi vill framhålla att kulturen ska finnas för alla. Därför föreslår vi att texten ”… själv 
uttrycka sig konstnärligt” kompletteras med ”utifrån varje individs förutsättningar”.  

 Kultur och hållbar regional utveckling 
Konkretisera gärna vad målkonflikten mellan ”hållbarhetsarbetet och det nationella 
kulturpolitiska självständighetsmålet” kan vara. Annars föreslår vi att textraden tas bort. 
 

Från nuläge till målläge: Visionen förverkligas 
 Förändringsarbete som gör skillnad 

Nämn även bildkonsten som exempel på hur Kronoberg profilerar sig. Ljungbergmuseet 
har kontinuerliga utställningar med betydande konstnärer från regionen, andra delar av 
Sverige och även utanför landets gränser. 

 
Utvecklingsområde: Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur 

 Insatsområde: Utveckla platser och format för konst, kultur och idrott 
Förtydliga gärna vilka som är länets större arbetsmarknadsregioner. Vi undrar också vad 
som menas med ”anpassade format på mindre orter”? Vi tolkar att små orter får mindre 
och att större orter får mer. Varför ska det göras skillnad på mindre orter och större 
arbetsmarknadsregioner? Även på mindre orter kan stora kulturella värden finnas 
och/eller uppstå. 

 Insatsområde: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 
Konkretisera vad kulturell infrastruktur kan vara. Det är ett svårbegripligt begrepp.  

 
Utvecklingsområde: Breddat deltagande 

 Kulturplanen har som underrubrik ”med bredd och spets”. Under utvecklingsområdet 
talas om både breddat deltagande och också om breddat utbud. Vad menas? Är det både 
och? Förtydliga gärna. 

 Insatsområde: Verka för ett brett och varierat utbud med god tillgänglighet 



 

 

 ”Ta del av kultur” är ett passivt begrepp. Det bör även läggas till ”att kunna utöva/skapa 
kultur”. 

 Varför bara utveckla arbetet med konstnärlig gestaltning i vårdmiljöer? Det finns väl mer att 
arbeta med än konst i vårdmiljöer? Om vårdmiljöer är de platserna som ska arbetas med önskar 
vi att det står vård- och omsorgsmiljöer. 
Insatsområde: Främja digital transformation 

 Den digitala utvecklingen skapar många nya möjligheter till delaktighet, inkludering och 
gemenskap. Men för den som inte kan eller vill ta del av de möjligheterna finns risk för ett 
ännu större utanförskap. Enligt undersökningen ”Svenskarna och internet 2019” visar att 
94% av den totala befolkningen använder internet regelbundet medan i gruppen 
”Pensionärer” är siffran 30%. Att inte kunna ta del av de digitala verktyg som resten av 
samhället använder kan orsaka en känsla av utanförskap och ensamhet hos individen.  
En punkt här bör handla om det digitala utanförskapet. En punkt bör finnas med om hur 
vi arbetar med att inkludera fler och motverka det digitala utanförskapet. 

 
Utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur 

 Saknar redogörelse för hur barn har varit delaktiga i framtagande av prioriteringar. Eller hur de 
ska involveras längre fram i processen? Barn och ungas rätt till kultur är ett utpekat 
utvecklingsområde och då vore det bra om barn och unga kan ge sina synpunkter på 
kulturplanen. 

 Saknas helt mätbara mål. Hur vet vi att planen gjort skillnad och att rätt insatser görs inom 
utvecklingsområdet? 

 Saknar hur vi skapar kulturen tillgänglig för barn och unga. Till detta kan man koppla 
digitaliseringens möjligheter som ett exempel. 

 Barnkonventionen lyfts på ett tydligt sätt i planen. Ett medskick är dock att man tänker över 
hur planen sprids så att den även når ut till barn och ungdomar och den görs tillgänglig för 
ungdomar. 

 Insatsområde: Säkerställ en mångfald av konstnärliga uttryck för barn och unga 
I punkten ”verka för att kulturorganisationer med regionala uppdrag erbjuder ett kvalitativt och 
varierat utbud för barn, unga och unga vuxna anpassat för olika arenor som skola, fritidshem 
och den fria tiden”. Varför står inte kulturskola och bibliotek med? Ska dessa två viktiga 
kulturella platser ingå i begreppet ”fria tiden”?  

 En viktig tanke är hur man ser på utbildningskedjan inom respektive kulturform. Hur ser 
försörjningen av konst- och kulturutövare ut i landet framöver? Vem blir morgondagens 
skapare, konstnärer, musiker, dansare med mera. Musiken har haft en naturlig länk mellan 
kulturskola, estetiskt program, folkhögskolor och högskola men är inte så självklar idag. 
 

Nulägesanalysen 
 Vilka är målen i den regionala kulturplanen? I texten på s. 36 i nulägesanalysen finns ”strategier 

för att nå målen” men vilka är målen? Var finns de att läsa i kulturplanen? 
 Nulägesanalysens texter om ”Hur genomförs de kulturpolitiska målen” och ”Hur följs de 

upp?” på s.36. Dessa bör flyttas till kulturplanen istället för nulägesanalysen.  
 Nämns bibliotekens regionala biblioteksplan? 
 På sida 32 under rubriken ”Kulturskolor i Kronobergs alla kommuner” bör det nämnas att det 

finns ett nätverk mellan kulturskolechefer. 
 Kommunernas kulturutbud nämns inte. Allmän kulturens delar med traditionellt firande 

m.m. Kommunernas kulturutbud bör likställas med presentationen för 
kulturorganisationerna. 

 
Redaktionellt 

 Planen uppfattas vara skriven för olika läsare då det gjorts två delar. En kortare del, själva 
kulturplanen, som är mindre omfattande och där prioriteringarna framgår tydligt. Den 



 

 

andra delen, som är en djupdykning med en uppdaterad nulägesanalys, kan vara svårare att 
ta till sig. Även om planen ska fungera för en mängd olika läsare, förespråkar vi att språket 
görs om till ett enklare, mindre byråkratiskt språk, som gör det enklare för fler att förstå. 
Förslagsvis bör nulägesanalysen kortas ned och göras mer lättläst. 

 Sida 2 - sätt punkt framför de tre nationella målen så att det blir mer tydligt vilka målen är. 
 Sida 3 - sätt punkt framför: 

o Konstnärlig produktion, yttrandefrihet och kulturell välfärd bidrar till ett öppet 
och demokratiskt samhälle och utgör en viktig grund för socialt hållbar 
utveckling. 

o Att bevara och levandegöra kulturarv, kulturmiljöer och naturvärden, skapa 
attraktiva gestaltade livsmiljöer och konsumtion av upplevelser och tjänster 
innebär ekologiskt hållbar utveckling. 

o Ett vitalt konst- och kulturliv med goda arbetsvillkor för konstnärer och 
professionella kulturskapare bidrar till utveckling som är ekonomisk hållbar. 

 


