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Musik i Syds yttrande över  
Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022–2024 
 

Musik i Syd konstaterar att förslaget till ny kulturplan för Kronoberg ligger väl i 
linje med många av de inriktningar och prioriteringar som redan styr vår 
verksamhet, bland annat kring samverkan av evenemang arrangerade på mindre 
orter, utveckling av olika digitala sätt att ta del av musik, ökad tillgång till 
professionell musik inom vård och omsorg, samt prioriteringen av ungas tillgång 
till högkvalitativa musikupplevelser inom skolan och genom offentliga konserter. 
Kulturplanen ger därmed en god grund för en vidare utveckling av Musik i Syds 
verksamhet under de kommande åren, en utveckling som också möjliggörs genom 
de nya lokalerna på Nygatan 6 vilka bör omnämnas som nya publika ytor i Växjö. 

Musik i Syd noterar att beskrivningarna av utpekade utvecklings- och 
insatsområden är allmänt hållna och att de mer kulturpolitiskt tydliga satsningar 
som fanns i tidigare kulturplaner i nuvarande förslag är mindre framträdande. 
Musik i Syd efterfrågar ett tydligare mål inom musikområdet som visar på en 
regional kulturpolitisk ambition.  

De utpekade regionala profilområdena samt de mer konkreta 
utvecklingsinsatserna finns inte presenterade i själva kulturplansdokumentet, 
utan i stället i den kompletterande nulägesanalysen. Vi konstaterar att även här 
saknas tydliga prioriteringar och inriktningstankar. Avsnittet ”Utveckling av 
scenkonst och musik”, s. 19 i nulägesanalysen, nämner exempelvis inga behov 
inom musikområdet, endast inom scenkonsten. Detsamma gäller för avsnitten om 
materiella och immateriella kulturarv. Musik i Syd ser exempelvis återväxten 
inom blåsmusiken som ett angeläget område där insatser bör göras. Blåsmusiken 
har, bland annat genom sin koppling till glasbruken och andra industrier, mycket 
starka traditioner i Kronoberg med både professionella utövare och 
amatörorkestrar. Blåsmusikens framtid har även uppmärksammats på nationell 
nivå och flera initiativ har tagits, där Region Kronoberg redan är involverat genom 
Musik i Syds engagemang.  

Problematiken med återväxten inom vissa fält av musikområdet aktualiserar 
musik- och kulturskolornas viktiga roll. Musik i Syd tillstyrker förslaget om ett 
starkare regionalt perspektiv kring möjligheter att samverka mellan kulturskolor i 
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olika kommuner, men vill även belysa vikten av samverkan med grundskolorna 
kring möjligheten att erbjuda kulturskoleundervisning i skolmiljön. Musik i Syd 
vill även understryka vikten av att säkerställa en mångfald av konstnärliga uttryck 
för barn och unga – dels för att säkerställa skolans kulturuppdrag, dels för att 
möjliggöra goda arbetsvillkor för professionella kulturskapare. 

Ett annat område som bör uppmärksammas närmare är rätten till tillgång till 
professionell kultur genom hela livet. Med en åldrande befolkning aktualiseras 
frågan om tillgången till kultur inom vård och omsorg, men lika viktig är en 
hälsofrämjande insats. Musik i Syd har redan ett tydligt fokus på detta område 
genom ett nyetablerat utvecklingscentrum för Musik i Vård – Omsorg – Hälsa. I 
nulägesanalysen beskrivs detta som ”under etablering” (s. 14), men den 
utvecklande verksamheten som förutom ordinarie verksamhet omfattar ett antal 
pilotprojekt med följeforskning är i gång sedan mars 2021. 

Ett viktigt område som bör lyftas fram mer i nulägesanalysen är värdet av ett brett 
spektrum av etablerade och väl fungerade arrangörsföreningar. De är inte enbart 
viktiga som samarbetspartners till Musik i Syd för att genomföra konserter runt 
om i länet. Arrangörsföreningarna tillför också resurser till den regionala 
kulturproduktionen genom att de beviljas lokala och nationella verksamhets- och 
projektmedel, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen för frilansande musiker. Att i 
nulägesanalysen (s. 18–19) därför endast nämna – och ganska utförligt beskriva – 
Riksteatern avspeglar inte på ett rättvist sätt länets viktiga arrangörsföreningar.  

Även på arrangörsområdet är återväxten och ungas möjligheter att lära sig 
arrangörsskap viktigt. Här driver Riksteatern och Musik i Syd tillsammans 
projektet KulturCrew, som utbildar barn och ungdomar i att arrangera 
kulturevenemang.    

Remissvaret tillstyrktes av Musik i Syds styrelse den 18 juni. 

 

Växjö den 18 juni 2021 

Susanne Rydén, VD Musik i Syd 

Mathias Boström, vice VD Musik i Syd 

 

 

 

 


