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Region Kronoberg 
351 88 Växjö 
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Yttrande över remiss Kulturplan Kronoberg 2022-2024 
     Dnr 19RGK739 

 

Utbildnings- och kulturnämnden har 2021-06-09, § 70, beslutat att avge följande yttrande (se 

nedan) över remissen grundat på de frågeställningar som framgår av följebrev 2021-04-29. 

Yttrandet är framtaget av kultursamordnare Helena Jacobsson och nämnden har valt att 

överlämna Helenas svar som sitt eget. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maritha Karlsson  

Sekreterare 

Utbildnings- och kulturförvaltningen 

0433-720 78 

maritha.karlsson@markaryd.se 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

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

Ja, det tycker jag.  

 

Här följer några utdrag ur nulägesanalysen som jag tycker visar på detta: 

 

Utmaningar 

 

Sida 3 

Flera faktorer påverkar kulturens frihet och oberoende 

Myndigheten för kulturanalys identifierar två utmaningar för kulturens frihet och 
oberoende: hat, hot och trakasserier samt ökad politisk styrning. 

 
Kultursektorns ekonomiska villkor begränsar handlingsutrymmet 
Kulturskapare arbetar under sämre villkor än andra grupper i samhället med motsvarande 
krav på utbildning och yrkeserfarenhet, både vad gäller ekonomi och sociala 
skyddssystem. Det begränsar förutsättningarna för konstnärlig förnyelse, 
verksamhetsutveckling och förmåga att attrahera ny kompetens 
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Sida 4 
Coronapandemins konsekvenser på kort och lång sikt. 
Coronapandemins konsekvenser är svåra att överblicka. Medborgerliga fri- och rättigheter 
har begränsats länge, vilket riskerar att leda till konsekvenser för tillit, social 
sammanhållning och demokratins utveckling. Riskerna för permanenta konsekvenser 
av sektorns långvariga karantän är stora, men analyserna kvarstår 
 
Sida 5 
Kulturskapares villkor och möjligheter att bo och verka i hela landet. 
Förutsättningarna för konstnärlig produktion på en plats har betydelse för kulturskapares 
möjligheter att bo och verka där. Kulturskapare väljer i högre utsträckning än andra 
yrkesgrupper att etablera sig i storstäder och storstadskommuner. 70% av Sveriges 
kulturskapare bor i någon av de tre storstadsregionerna, men arbetsmarknaden är i hög 
utsträckning internationell. 
 
Sida 6 
Den kulturella välfärdens likvärdighet. 
Kulturell välfärd är en mänsklig rättighet. Den kulturella välfärden är inte likvärdig, vilket 
är en utmaning för kulturpolitiken på alla nivåer. 
 
Sida 6-7 
De unga kronobergarna 
Det finns behov av att synliggöra barns och ungas livsvillkor, delaktighet och värdet av de 
egna kulturella uttrycken, både i kulturpolitiken  och i intressenternas utvecklingsarbete. 

 
Sida 9 
Digital transformation och digital delaktighet 
Digital transformation är en förändringsfaktor som påverkar hela samhället. 
Digital transformation handlar om den strategiska och organisatoriska förflyttning 
som är nödvändig. Alla delar av samhället behöver organisera sig flexibelt i förhållande till 
den digitala transformationens effekter för näringsliv, offentlig sektor, arbetslivs 
utbildning och social sammanhållning. På kulturområdet kan det handla om ökad 
tillgänglighet genom att analogt material tillgängliggörs via digitala plattformar, till 
exempel samlingar eller produktioner och format som anpassas för digital 
distribution, vilket gör dem mindre platsberoende. 

 
Sida 10 
”Relationell” tillgänglighet främjar likvärdigheten 
Ibland är insatserna för logistisk eller geografisk/digital tillgänglighet inte tillräckliga för 
att invånarna ska nyttja rätten till kulturell välfärd. Möjligheterna att delta i kulturlivet 
påverkas av flera komplexa faktorer och begränsande normer. Relationell tillgänglighet 
innebär relationsskapandeinsatser som främjar kännedom om, och intresse för, 
verksamheten. 

 
Sida 11 
Mångfald och jämställdhet 
Det finns utmaningar inom mångfald och jämställdhet som rör både konstnärlig 
produktion och den kulturella välfärdens likvärdighet. I Kronoberg ska kvinnor och män 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett konst- och kulturliv som är 
jämställt innebär att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ges samma möjlighet att ta 
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del av kulturell välfärd, och att kunskap och kompetens ska speglas, värderas och 
tillvaratas likvärdigt. 
 
Sida12-13 
Estetiska lärprocesser och kultur i skolan 
Samtidigt som skolans kulturuppdrag har stärkts, åtminstone i grundskolan, finns en 
likvärdighetsproblematik i länet. Barns och ungas möjligheter att möta en mångfald av 
konstnärliga uttryck i skolan varierar beroende på kommunala förutsättningar, till 
exempel organisation, ekonomi eller graden av samordning. Barns och ungas möjligheter 
att möta en mångfald av konstnärliga uttryck i skolan påverkas också av att de olika 
konstformernas förutsättningar varierar. 

 
Sida 21 
Arkivsektor i förändring 
Arkivutredningen visar att arkivens verksamhet förändras med samhällsutvecklingen, 
som värderingsförändringar, utbyggnaden av förvaltningen, civilsamhällets och 
näringslivets utveckling samt olika teknikskiften. Arkivsektorns olika aktörer står inför 
utmaningar vad gäller bevarande, digitalisering och tillgängliggörande 
av arkivinformation. 
 
Sida 23 
Yttrandefrihetens gränser 
Yttrandefrihet är en högaktuell demokratifråga inom både konst och kultur samt i 
samhället i stort, såväl nationellt som internationellt, med nära koppling till 
samhällsutvecklingen. Digitaliseringen har bidragit till en demokratisering 
av offentligheten, men också skapat nya utmaningar rörande yttrandefrihetensgränser i 
det offentliga samtalet och i människors vardag. Hot, hat och trakasserier mot 
personer som deltar i den offentliga debatten ökar. 

 
Sida 24 
Ett oetablerat område inom samverkansmodellen 
I Kronoberg finns spetskompetens kring både yttrandefrihet och det litterära arvet. 
Samtidigt är området svagt vad gäller förutsättningar för konstnärlig produktion och 
främjande strukturer. Det beror bland annat på att litteratur som konstform är relativt 
oetablerad inom kultursamverkansmodellen. 

 
Sida 24 
Litterärt landskap i förändring 
Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för förlag och den fysiska bokhandeln. Nya 
marknader, digitala affärsmodeller och format utvecklas i snabb takt vilket påverkar 
utgivning, översättning och inläsning. Utvecklingen påverkar också de yrkesverksamma 
vilket skapar behov av nätverk och erfarenhetsutbyte. 

 
Sida 24 
Kulturutövare i Kronoberg 
Deras förutsättningar att bo och verka i Kronoberg hänger nära ihop 
med möjligheterna att försörja sig på sitt konstnärskap. Den är vanligt att den egna 
litterära produktionen kombineras med andra typer av uppdrag, till exempel inom 
offentlig verksamhet som bibliotek och utbildning. 
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Sida 26 
Många verksamma inom bild, form och design 
En stor del av länets kulturskapare är verksamma inom bild, form och design. 
Medianinkomsten är låg vilket gör att de flesta inte kan försörja sig helt på sitt 
konstnärskap utan är så kallade kombinatörer. Arbetstillfällen i form av uppdrag, inköp 
och avtalsenlig ersättning är viktigt för att stärka situationen för de professionella 
på området. 

 
Sida 27 
Konstnärlig produktion och förnyelser inom slöjd och konsthantverk 
Gemensamt för kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design är att de i 
hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. I Kronoberg är det få 
slöjdare och konsthantverkare som kan försörja sig på sin konstnärliga produktion. 

 
Sida 30 
Bibliotekens allt bredare samhällsuppdrag 
Biblioteken arbetar med ett omfattande lagstadgat uppdrag. Flera samhällsutmaningar 
påverkar förutsättningarna att genomföra detta. När det offentliga samhället drar sig 
tillbaka på många platser får biblioteken, som ofta är den enda offentliga lokal som finns 
kvar i mindre samhällen, nya arbetsuppgifter och en bredare samhällsfunktion. Utöver att 
vara en mötesplats och demokratisk struktur för kunskap och bildning blir biblioteken 
också kulturhus, samlingslokal, medborgarkontor, informationscentral och kanske 
turistbyrå. Parallellt med det breddade ansvaret så påverkar bibliotekens ansträngda 
resurser möjligheterna att utföra grunduppdraget. 

 
Sida 34 
Inkludering och delaktighet 
Som en konsekvens av coronapandemins begränsningar av idrotten finns risk att 
föreningarna tappar medlemmar. Andra viktiga frågor för idrottsrörelsen 
rör frågor kring rent spel, som inkluderar såväl antidoping och arbete mot matchfixning 
som värdegrundsarbete för att säkerställa idrottande fritt från diskriminering, 
kränkningar och våld. 
 
  

 
Regionala strukturer 
 
Sida 5 
Kulturpolitikens förmåga att samverka strategiskt 
Förmågan att samverka interregionalt i större geografier och orientera sig i komplexa 
strukturer med många intressenter och olika nivåer kommer att vara framgångsfaktorer 
för att nyttja gemensamma resurser strategiskt och hållbart. För att det härska vara möjligt 
behöver arbetet bygga på gemensamma målbilder och prioriteringar. 
 
Sida 8 
Nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk 
De nationella minoriteterna utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet 
och är en resurs som kan stärka och vitalisera länets kulturliv. Enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

http://www.markaryd.se/
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Sida 9 
Kulturell välfärd i en gles geografi 
Geografisk och digital tillgänglighet handlar om insatser som säkerställer god spridning. 
Kronoberg är ett glest landsbygdslän. Den geografiska spridningen i länet är god. Många 
intressenter har utvecklat mobila eller digitala format, anpassade efter det glesa länets 
förutsättningar och kommunala behov. 

 
Sida11 
Det civila samhällets betydelse för kulturell välfärd och delaktighet 
Det civila samhället har stor betydelse för att nå kulturpolitikens delaktighetsmål och 
möta utmaningarna kring den kulturella välfärdens likvärdighet. 

 
Sida15 
Samverkan möjliggör kultur i ett glest län 
Den regionala infrastrukturen för konst, kultur och idrott präglas av länets geografiska 
och demografiska förutsättningar. De flesta kulturorganisationer med regionala uppdrag 
har sitt säte i Växjö eller Ljungby. Kronoberg är ett glest län och det finns en lång 
tradition av samverkan och samfinansiering av regional kulturverksamhet med både 
kommuner och omgivande regioner. 

 
Sida15 
Starka strukturer för scenkonst, musik och kulturarv 
Scenkonst och musik är konstområden med stark regional och interregional infrastruktur 
och konstnärlig spets ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Inom områdena 
finns goda förutsättningar i länet för både konstnärlig produktion och kulturell välfärd, 
med väl utvecklade strukturer för turnerande verksamhet, inte minst för barn och unga. 
Även kulturarv är ett starkt område i Kronoberg, framförallt inom migrationshistoria och 
form och design, där till exempel glas- och möbeldesign är särskilt utmärkande. 
 
Sida 18 
Scenkonst och musik 
Scenkonst och musik omfattar många konstformer och genrer som vanligen framförs 
direkt inför en publik. Strukturerna är väl etablerade på nationell, regional och kommunal 
nivå. 

 
Sida 18 
Goda förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse 
Samägda interregionala kulturinstitutioner som Regionteatern Blekinge Kronoberg och 
Musik i Syd skapar förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse inom 
scenkonst och musik. 
 
Sida18 
Ett utbud anpassat för ett glest befolkat län 
Inom scenkonst och musik finns väl utvecklade arrangörsstrukturer i länet som ger barn, 
unga och vuxna även utanför de större städerna goda möjligheter att uppleva ett utbud 
av hög konstnärlig kvalitet. Musikriket är Musik i Syds turnéserie anpassad för mindre 
orter. 
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Sida 19 
Ett rikt kulturarv på många arenor 
Kronoberg har ett rikt kulturarv och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Särskilt stark 
regional profil finns inom glas, migrationshistoria och den muntliga berättartradition som 
utgör en del av det immateriella kulturarvet. Länets kulturarv och kulturmiljöer utgör 
besöksmål för såväl invånare som nationella och internationella besökare. 

 
Sida 20 
Arkivsektorns många aktörer 
Arkivsektorn består av många intressenter; den offentliga och den enskilda arkivsektorn, 
statliga och kommunala arkivmyndigheter, folkminnes- och folklivsarkiv och enskilda 
arkivinstitutioner. 
 
Sida 21 
Vägen till levande kulturmiljöer 
Det professionella kulturmiljöarbetet bedrivs framför allt av Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, i samverkan med Kulturparken Småland och länets kommuner. Region Kronoberg 
samverkar med Länsstyrelsen i Kronobergs län kring kulturmiljöstrategin ”Vägen till 
levande kulturmiljöer”. 

 
Sida 22 
Många intressenter bidrar till att trygga det immateriella kulturarvet 
På regional nivå finns också många andra intressenter som bidrar i arbetet med att trygga 
och utveckla det immateriella kulturarvet. Både Hemslöjden i Kronoberg och Kronobergs 
läns hembygdsförbund levandegör traditionell hantverkskunskap och sedvänjor, till 
exempel kunskap om att ta tillvara naturens resurser. 

 
Sida 25 
Form och design ett starkt regionalt profilområde 
Småland är starkt förknippat med glaskonst, konsthantverk och design som traditionellt 
har varit viktiga näringar i Kronoberg. Möbeltillverkning och Glasriket är nationellt och 
internationellt kända för hantverkskunnande, materialkännedom 
och innovationsförmåga inom form och design. 

 
Sida 26 
Samverkan möjliggör bredd och spets i brokig mylla 
Kronobergs infrastruktur för bild, form och design utvecklas i samverkan med en brokig 
mylla av intressenter, i Kronoberg och Sydsverige, vilket möjliggör både bredd och 
nationell och internationell spets. 
 
Sida 26 
Slöjd och konsthantverk 
Slöjd och konsthantverk har en stark folklig förankring med rötter i folkkonsten. 
Begreppens betydelse har förändrats och breddats under de senaste hundra åren och 
speglar sociala och ekonomiska förändringar i samhället, från självhushållning och 
binäring för små jordbruk till skolslöjd, hantverk, handgjort skapande och pyssel fram till 
dagens gör-det själv- rörelse, med utgångspunkt i återbruk och hållbar utveckling. 

 
Sida 27 
Film och rörlig bild 
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Den regionala kulturpolitikens ansvar rör främst det som brukar definieras 
som filmkulturell verksamhet, det vill säga filmpedagogik, visning och spridning samt 
talangutveckling och i Kronoberg är Filmregion Sydost resurscentrum för detta. 
 
Sida 28-29 
Filmpedagogik och filmkunnighet 
Att se på film är en vanlig kulturaktivitet och många uttrycker sig också genom rörlig bild 
i vardagen. Filmregion Sydost stöttar unga filmare och talangutveckling genom stöd till 
produktioner, teknikutlåning, kompetensutveckling och aktivt arbete för att främja 
jämställdhet inom filmbranschen. Film och rörlig bild når många invånare i vardagen. 
Teknikutvecklingen har ökat tillgängligheten och förutsättningarna för eget skapande. 

 
Sida 29 
Bibliotek och läsfrämjande 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken har också, tillsammans med många andra aktörer, en viktig roll 
för att nå nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Bibliotekslagen slår fast att det 
ska finnas folkbibliotek i alla kommuner. 
 
Sida 31 
Folkbildning och konstnärlig utbildning 
Möjlighet till kunskap och bildning på olika nivåer är en viktig del i den konstnärliga och 
kulturella infrastrukturen. Det handlar om ett helt system som hänger samman; att få 
möta konstnärliga uttryck i tidig ålder, den kommunala kulturskolan, estetiska program på 
gymnasienivå, studieförbundens fria och frivilliga folkbildningsverksamhet, möjligheter 
till talangutveckling inom olika konstområden samt folkhögskolor och högre konstnärlig 
utbildning. De olika delarna i utbildningssystemet utgör också en viktig arbetsmarknad 
för professionella kulturskapare. 

 
Sida 33 
Linnéuniversitetet- det kulturella universitetet 
I regionen finns Linnéuniversitetet, med campus i både Växjö och Kalmar. Vid 
Linnéuniversitetet finns högre konstnärlig utbildning, forskningsmiljöer och 
samverkansmöjligheter inom flera av de områden som den regionala kulturplanen berör. 

 
Sida 33 
Idrott-Stark förankring i hela Kronoberg 
Idrottsrörelsen har en stark lokal förankring i hela Kronoberg. Totalt finns nästan 440 
föreningar i länet som är anslutna till riksidrottsförbundet. Föreningarna består av både 
elit och breddverksamhet och riktar sig till barn, unga och vuxna 

 

 

Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar för 
Kronobergs kulturliv?  
Se även ovanstående punkter för att ta ställning till detta. 

 
Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 
organisation?  
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Ja, det tycker jag. 
 
På Sidan 2 under rubriken ”Kulturpolitiska utgångspunkter” nämns viktiga principer som 
bland annat, alla människors rätt till kulturell välfärd och fri åsiktsbildning, kultur och 
demokrati, grundlagsskydd för konstnärlig frihet, kulturens egenvärde och principen om 
armlängds avstånd. Punkter som alla är viktiga och som jag tänker att vi vill ha som grund för 
vårt arbete med kultur i kommunen. 
 
På Sidan 3 står det att läsa om ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets 
och hållbar regional utveckling i linje med ”Gröna Kronoberg”. Jag utgår ifrån att detta också 
är viktiga rubriker för kommunens fortsatta arbete.” 
 
Under rubriken ”Utvecklingsområde: Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur” på Sidan 
5 tas saker som stärkt kulturpolitisk samverkan, säkra konstnärlig produktion och utveckla 
platser och format för konst, kultur och idrott. Också viktiga områden som jag tror stämmer 
bra ihop med kommunens framtida mål. 

 
”Stärka kulturutbudet i länets större arbetsmarknadsregioner och främja anpassade format för kultur på 
mindre orter.” (sid 5 i kulturplanen) Stämmer ju väl överens med det arbete 
som redan bedrivs. 
 
Under rubriken ”Utvecklingsområde: Breddat deltagande” på Sidan 6 skrivs det om andra 
viktiga saker för det fortsatta arbetet: Att främja digital transformation. 
 
Och slutligen på Sidan 7 under rubriken ”Utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur” 
kan man läsa om vikten av att säkerställa en mångfald av konstnärliga uttryck för barn och 
unga, och om behoven att främja barn och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet. 
Min upplevelse hitintills är att vi har ett glapp när det gäller deltagande och utövande av 
kultur när det gäller äldre ungdomar och unga vuxna. Därför tror jag att detta är extra viktigt 
för oss. Ett större engagemang, kulturellt, bland unga vuxna tror jag kan hjälpa till och främja 
återväxten i till exempel kommunens viktiga föreningar. 
 
 

Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet?  
 
Jag tänker att följande saker är viktiga: 
 

- Att fortsätta att utveckla samarbete och samordning på olika plan och i olika typer verksamhet. 
både inom kommunen, mellan kommunerna i regionen och andra samverkansgrupper. 
(”För att möta utmaningarna behöver många arbeta tillsammans” sid 4 i kulturplanen.) 
 

- Att lägga resurser på att nå ut till alla. Att verka för ett brett och varierat utbud med god 
tillgänglighet. 
(”Invånare och besökare i Kronoberg ska kunna ta del av konst, kultur och idrott på lika villkor, oavsett ålder, 
kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck.” Sida 6 i kulturplanen) 
 

- Att anpassa vår verksamhet bättre till äldre ungdomar och unga vuxna. 
 

- Att jobba för att uppmärksamma och infoga de ungas kulturyttringar i de existerande 
strukturerna och formerna för kultur. 

http://www.markaryd.se/
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(”Att öka kunskapen om barns och ungas kulturvanor och livsvillkor, att utveckla befintliga regionala 
stödsystem så att de i högre utsträckning främjar ungas engagemang och delaktighet, att stärka samverkan 
med kulturplanens intressenter kring barns och ungas möjligheter till kulturell välfärd under den fria tiden. ” 
Sida 7 i kulturplanen.) 
 

 
- Att verka för att förutsättningarna för att bo, verka och producera som professionell 

kulturutövare i Markaryds kommun blir ännu bättre. 
 

- Att sträva efter att återuppbygga kulturlivet efter pandemin. Förändra, anpassa och eventuellt 
skapa nya lösningar.  
(”Balansen mellan förändringsarbete och återuppbyggnad är viktig i en sektor som drabbats hårt av coronapandemins 

konsekvenser.” sid 4 i kulturplanen.) 

 
- Att fortsätta att vidareutveckla arbetet med kultur med hjälp av olika digitala verktyg. 

(”Att stärka förmågan att möta konstnärlig utveckling och kulturell välfärd genom digitala lösningar och 
verktyg, och att stödja kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och strategisk verksamhetsutveckling”.  Sida 6 
i kulturplanen) 

 

http://www.markaryd.se/

