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GRÖN KULTURPOLITIK FÖR ALLA KRONOBERGARE 
 

Miljöpartiet de Gröna i Kronobergs län har fått möjligheten att ge ett remissvar 

på regionens förslag på kulturplan – ”Ett hållbart och inkluderande kulturliv 

med bredd och spets”. I stort är vi mycket positiva till kulturplanen och dess 

utgångspunkter. Det finns en genomgående helhetssyn i planen. 

 

Några aspekter vill vi dock lyfta fram:  

Jämlikhet och demokrati är angeläget så att kulturen når ut till fler målgrupper i 

Kronobergs län. Där kultur vinner ny mark i inflytande och deltagande ger ett mer 

livskraftigt län. Regionteaterns arbete med medborgarscen är ett bra initiativ på 

det. Vi saknar tydliga förslag på hur kultur och fritidsaktiviteter kan bidra till en 

ökad jämlikhet och mångfald i ett mångkulturellt samhälle.  

 

I synnerhet är arbetet med barn och ungdomar viktigt både ur ett folkhälso- och 

ett jämlikhetsperspektiv. Barn och ungdomars möjlighet till kulturella upplevelser 

i skolan och under den fria tiden är värdefull.  

 

Vi anser också att innehållet för ett inkluderande kulturliv måste samordnas väl 

med kommunerna. En dialog bör föras med kommunerna så att det finns uttalade 

mål eller planer på den kommunala nivån. Önskvärt är att det görs en uttalad 

länsgemensam åtgärdsplan på områden som är viktiga för samverkan.  

 

I Miljöpartiet är vi positiva till kulturplanens tydliga koppling till agenda 2030 

och hur planen bidrar till målen i Gröna Kronoberg. I kulturplanen är det viktigt 

att de insatser som görs lever upp till en klimatsmart region. 

 

För oss är det även viktigt att civilsamhällets organisationer förstärks inom 

kultursektorn i länet. Redan idag har Region Kronoberg upparbetade riktlinjer för 

föreningslivet i länet, via Folkhälsoberedningen, som kan vidareutvecklas. Även 

studieförbunden har en betydelsefull roll i kulturutbudet.  

 

Miljöpartiet ser kopplingen mellan kultur, vård och omsorg, och anser att de hör 

samman på flera sätt. Det har visat sig under pandemin. Kultur i vården vill vi 

gärna lyfta fram som ett utvecklingsområde. Region Kronoberg har inte gått 

vidare med projektet kultur i vården, vilket är olyckligt. Positivt är att enskilda 

kulturinstitutioner, som Regionteatern Blekinge & Kronoberg och Musik i Syd 

har haft aktiviteter som till exempel musikkonserter vid äldreboenden. Kultur på 

recept bör tas upp och prövas i verksamheten.  
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Det behövs en långsiktig lösning för förverkligande av ett scenkonsthus i regionen 

(Växjö). Vi understryker vikten av nya och ändamålsenliga lokaler och det bör 

belysas närmare. Regionstyrelsen och kulturnämnden bör snarast ta initiativ till 

samtal med berörda aktörer.  

 

Vi vill poängtera betydelsen av att en lyckad grön kulturpolitik i regionen handlar 

om att nå ut till alla kronobergare. Kultur kan ge en ökad attraktivitet för 

medborgare såväl i tätort som på landsbygden.  

 

Vi vill betona att politik på regional nivå ska ha armlängds avstånd till den fria 

kulturen. Vi anser inte att det kommer fram tydligt i kulturplanen. Det gäller både 

vid bidragsgivning och i våra kulturinstitutioner där förtroendevalda bemannar 

styrelser och därmed har möjlighet att utöva ett direkt inflytande över 

verksamhetens innehåll.  

 

Vi ser ett behov av att konkretisera kulturplanen. Den senaste kulturplanen har 

betydligt mer specifika prioriteringar med tydligare satsningar. Vi saknar det i 

remissupplagan som vi uppfattar som mer generell.  

 

 

Kronobergs län den 22 juni 2021 
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