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Växjö kommuns yttrande över förslag till Kulturplan 
Kronoberg 2022-2024 

Delegeringsbeslut enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 1.1 om 
ärenden av brådskande karaktär där styrelsens beslut inte kan avvaktas. 

Beslut 

Växjö kommun lämnar följande yttrande över förslaget: 

Den regionala kulturplanen stämmer generellt väl överens med Växjö 
kommuns synsätt, och det övergripande intrycket av kulturplanen är 
positivt. Växjö kommun ser på positivt på att en armlängds avstånd och 
vikten av kulturens egenvärde betonas i kulturplanen. 
Utvecklingsområdena bedöms möta utmaningar rörande kultursektorns 
och folkbibliotekens villkor likväl som förutsättningar för konstnärlig 
produktion.  

Kulturplanen utgör en bra grund för, och ligger i linje med, Växjö 
kommuns målsättningar och prioriteringar. Hållbarhet är centralt i 
kulturplanen vilket överensstämmer med Växjö kommuns 
hållbarhetsarbete utifrån Hållbara Växjö 2030. Därtill återfinns ”ett 
kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets” bland Växjö 
kommuns riktningsmål, vilket ligger i linje med kulturplanen. Växjö 
kommuns riktningsmål ”ett engagerat civilsamhälle och starkare 
föreningsliv” återfinns också i kulturplanen. Växjö kommun arbetar 
därigenom aktivt för att nå målsättningar och prioriteringar som lyfts 
fram i kulturplanen. Folkbiblioteken bidrar till förändringsarbetet utifrån 
kulturplanen genom att arbeta utifrån biblioteksplanens 
utvecklingsområden. Växjö kommun vill dock betona bibliotekens roll 
som samhällsviktig funktion, delvis för att säkerställa tillgång till 
information. Bibliotekens uppdrag har särskilt uppmärksammas under 
pandemin när dess funktion som mötesplats blivit starkt påverkad.  
 
Växjö kommun ser positivt på att barn och ungas rätt till kultur på den 
fria tiden likväl som under skoltid lyfts som ett särskilt 
utvecklingsområde. Ytterligare en positiv aspekt är att kulturplanen 
lyfter betydelsen av civilsamhället för kulturell välfärd och delaktighet. 
Det är också positivt att Regionteatern Blekinge Kronobergs lokalbehov 
tydliggörs. Växjö kommun efterfrågar dock tydligare målsättningar och 
definierade prioriteringar för idrott inom insatsområdet ”utveckla 
platser och format för konst, kultur och idrott. Därutöver efterfrågas 
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vidareutveckling av insatsområdet ”främja digital transformation”, 
förslagsvis rörande folkbibliotekens arbete för digital utveckling.  
 
Utmaningarna som lyfts i nulägesanalysen är på nationell, regional och 
kommunal nivå. Nulägesanalysen bedöms spegla de regionala 
strukturerna för konst och kultur. 
 
Av nulägesanalysen framgår att ”Region Kronoberg vill utveckla idrotten 
i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med berörda 
intressenter”. Dock kan identifierade regionala utmaningar för idrotten 
tydliggöras ytterligare. Ett förtydligande kring kulturnämndens 
driftanslag till RF-SISU utifrån de regionala målsättningarna och en 
tydligare koppling till Linnéuniversitetets forskning inom exempelvis 
ledarskap kan vara av betydelse.  
 
I nulägesanalysen bör det framgå tydligare att Det fria ordets hus inte 
enbart är ett regionalt uppdrag utan i första hand utgör en kommunal 
verksamhet som får stöd av Region Kronoberg för att arbeta regionalt 
med yttrandefrihetsfrågor och det lokala litterära arvet. Det bör också 
förtydligas att Fristad är ett kommunalt uppdrag. Därtill bör det 
förtydligas att Kronobergs bokmässa anordnas av Växjö Kommun. 
Kommunernas stöd till studieförbund bör också framgå på ett tydligare 
sätt. 

Bakgrund 

Region Kronoberg har sänt förslag till Kulturplan för Region Kronoberg 
2022-2024 på remiss. Svar ska ha inkommit till regionen senast 25 juni 
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