
 

  

 

Samhällsserviceförvaltningen · Kultur- och fritidsavdelningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 00 

kulturochfritid@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 Region Kronoberg   
Kulturstaben  
  
  
  

 

2021-05-23  

Remissvar Förslag till regional kulturplan  

Uppvidinge kommun har bjudits in att lämna remissvar på det av Region 
Kronoberg utskickade förslag till regional kulturplan för åren 2022-2024. Vi lämnar 
här vårt remissvar.  
 
Allmänt 
Vi tycker att utkastet, eller förslaget om man så vill, är välskrivet och genomtänkt 
utifrån de lokala, regionala och nationella förutsättningar som redogörs för i 
bilagan till remissutgåvan. Vi, liksom många andra aktörer, ser en oro i att 
pandemin som just nu plågar vårt land får långtgående konsekvenser för både 
kulturen i sig och för dess lokala, regionala och nationella infrastruktur. Vi bejakar 
därför att just kulturens infrastruktur blir ett eget fokusområde i planen och ser 
framemot det arbete som följer av planen. Vi bejakar insikten att Kronoberg är ett 
glest befolkat län och att kulturinstitutionerna flockats kring centralorterna Växjö 
och Ljungby, men inser också utmaningarna i en traditionell kulturell infrastruktur 
i ett län med stora inslag av glesbygd. Vi ser därför att man behöver öka takten i 
den digitala transformationen som ett (av många) sätt att möta utmaningarna 
med ett glest befolkat län.  
 
 
Barnperspektivet 
Barn och unga har en speciell plats i det offentliga rummet och för de inriktningar 
som de offentliga institutionerna som stat, region och kommun har, enär barn och 
unga sällan har en egen robust ekonomi, utan kräver offentlighetens subventioner 
för att få sina behov tillgodosedda. Vi bejakar därför skrivningarna om regionala 
institutionernas barn- och ungdomssatsningar, men vill gå ett steg längre genom 
att ställa krav på länsinstitutionerna och de som uppbär finansiering att stödja 
framförallt kommunernas arbete med barn och ungas kulturskapande och 
kulturkonsumtion. Vi vill se mer arbete ute i kommunerna som motprestation för 
offentlig finansiering.  
 
 
 
För Uppvidinge kommuns kommunstyrelse 
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