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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar utvecklingschefens skrivelse inklusive bilaga som 

svar på revisorernas " Granskning av drift och underhåll av kommunens 

webbsida" 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

kommunens webbsida. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

I revisionsrapporten påpekas flera inaktualiteter och felaktigheter i 

informationen på hemsidan. Vidare finns en gammal kommunikationspolicy 

från 2006 som är lite föråldrad. En ny kommunikationspolicy är utarbetad 

men ej beslutad och revisorerna påpekar att detta behöver åtgärdas. I något 

fall motsäger riktlinjer för sociala medier det som står i den gällande 

policyn. Det finns länkar som pekar mot externa sidor som inte finns, 

uppgifter om sidansvarig saknas på många sidor, strukturen är inkonsekvent 

iblandm.m. 

Rekommendationen är att kommunen skyndsamt ska: 

- se över planerade åtgärder för att få till stånd en webbsida som kan 

underlätta för medborgarna att få tillgång till service och de tjänster som 

kommunen erbjuder. 
-Se över de policydokument som avser kommunikation och se till att de blir 

politiskt beslutade 
-Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella 

brister ska hanteras. 

Utvecklingschefen har i skrivelse inklusive bilaga angett vidtagna och 

planerade åtgärder som är svar på de synpunkter som revisorerna fört fram. 

Underlaget biläggs paragrafen. 

Beslutsunderlag 

1. Granskning av underhåll drift och av kommunens webbsida 

2. Skrivelse från utvecklingschefen 2017-08-22 inklusive bilaga 

I Otdragsbestyrkande 
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r.iTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-22 

Kommunstyrelsen 

Remissvar "Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inkomma med nedanstående svar på KPMG:s gransk
ningsrapport. 

Sammanfattning 
KPMG har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
webbsida. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

I revisionsrapporten påpekas flera inaktualiteter och felaktigheter i informationen på 
hemsidan. Vidare finns en gammal kommunikationspolicy från 2006 som är lite föråld
rad. En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ej beslutad och revisorerna påpekar 
att detta behöver åtgärdas. I något fall motsäger riktlinjer för sociala medier det som står 
i den gällande policyn. Det finns länkar som pekar mot externa sidor som inte finns, 
uppgifter om sidansvarig saknas på många sidor, strukturen är inkonsekvent ibland 
m.m. 

Rekommendationen är att kommunen skyndsamt ska: 
- se över planerade åtgärder för att få till stånd en webbsida som kan underlätta för 
medborgarna att få tillgång till service och de tjänster som kommunen erbjuder. 
-Se över de policydokument som avser kommunikation och se till att de blir politiskt 
beslutade 
-Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska hante
ras. 

Se vidare i Bilaga A 

Beskrivning av ärendet 
Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma hur kommunens 
webbsida fungerar. Följande frågor har ställts: 
-Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut 
-rollfördelning och ansvarsfördelning 
-rutiner 
-sidansvariga 
-Teknisk drift; - ansvar och roller, -felstatistik och jour och berdskap. 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, observationer av webbsida och 
sociala medier, intervjuer med informatörer, kontakt med utvecklingschef samt möte 
med revisor, informatörer och utvecklingschef. Därefter har tjänstemännen läst igenom 
utkastet till revisionsrapport och kunnat lämna synpunkter på eventuella missförstånd 
eller sakfel innan rapporten har lämnats. 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Revisorerna 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 
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~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-22 

Kommunstyrelsen 

Bilaga A "Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida" 

Tingsryds kommuns hemsida hanteras av utvecklingsavdelningen som organisatoriskt 

hör till kommunledningsförvaltningen. Politiskt ansvar ligger hos kommunstyrelsen. I 

samband med omorganisation har ansvariga redaktörer som tidigare fanns i hos nämn

der fått nya roller och i vissa fall helt slutat. Revisionen konstaterar att de två anställda 

informatörer som finns på utvecklingsavdelningen inte kan hantera all extern kommuni

kation. Ett nytt nätverk av redaktörer i de olika verksamheterna behöver skapas. 

I samband med omorganisation och Hållbar Ekonomi har tjänster förändrats och i en del 

fall ej återbesatts när medarbetare och chefer har slutat sina anställningar. En tidigare 
informationschef har slutat och rollen har överförts till utvecklingsavdelningen där ut

vecklingschef och näringslivsutvecklare har saknats under en period. Samtidigt har den 
ene av informatörerna varit föräldraledig. Det har fått som konsekvens att uppgifter inte 

blivit utförda och ingen har haft en samlad bild av läget. 

I samband med att en utvecklingschef har anställts den 1 februari har arbetet påbörjats 

med att få en samlad bild av vilka avtal som finns tecknade. Det upptäcktes då, parallellt 

med revisionen, att inge driftavtal var tecknat med den webbyrå som gjort nuvarande 

hemsida. 

Åtgärder som vidtagits: 

1) Vid CCG 2017-05-18 beslutades om en checklista. Varje 
avdelning fick i uppdrag att utse kontaktperson för att ettårshjul vad gäller 
informationen kan tas fram och inaktuell information tas bort. 

2) Ett första möte för kontaktpersoner har hållits denl5 juni 
där redaktörer/kontaktpersoner deltog. Flera avdelningar har ännu inte utsett 

kontaktpersoner och nästa möte som var planerat till den 29 augusti kommer 
att få ställas in pga att flera aviserat förhinder. Nytt datum skall skyndsamt 
bestämmas och frågan lyfts på CCG. 

3) Avtal har tecknats med webbyrån Go Brave mellan peri-
oden 4 juli 2017 och 2018-05-31 avseende backup, support/service, webbho
tell, larmövervakning och beredskap dygnet runt, underhåll var fjärde vecka 
samt att felsökning skall påbörjas inom senast 2 timmar. Tanken är att kom
munen därmed skall hinna förbereda en ny upphandling i samband med total 
uppdatering av hemsidan. 

4) En gemensam inkorg för kommunikation kring webb och 
social media har upprättats med adressen kommunikation@tingsryd .se för 
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att utvecklingsavdelningen skall kunna agera snabbt oavsett vem som är i 
tjänst. 

2(2) 

5) Nytt avtal har tecknats om ett mediabevakningsverktyg som 
förenklar bevakning av händelser som rör Tingsryds kommun såväl på social 

media som i press. 

6) I samband med att den ene av informatörerna sagt upp sig 
från sin tjänst har en journalist rekryterats för att bredda kompetensen på ut
vecklingsavdelningen. 

Åtgärder som planeras: 

1) Genomgång av policy och strategidokument inom hela in-
formationsområdet och nya tjänsteskrivelser som lyfts för politiska beslut. 
Beräknas klart senast vår 2018. 

2) En kommunikationsplan med ettårshjul skall upprättas in-
för 2018. Arbetet med detta är avhängigt av att varje förvaltning och avdel
ningar under varje förvaltning prioriterar arbetet med detta. Processen är på
börjad. 

3) Rutiner och processer för när medarbetare börjar, slutar och 
andra förändringar sker inom de kommunala förvaltningarna skall imple
menteras i verksamheten så att information automatiskt uppdateras vid för
ändring. 

4) Rutiner och processer för när politiker börjar, slutar och 
andra förändringar sker inom den politiska organisationen skall upprättas så 
att information automatiskt uppdateras vid förändring. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Revisorerna 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Checklista uppdatering av hemsida 
ÅTGÄRD DATUM ÖVRIGT KLART ANSVARIG 

D 
Utse en kontaktperson/redaktör som har mandat att 

Dessa personer eller en ersättare skall gå på möte med D 
uppdatera avdelningens/enhetens information samt gör 

en rutin för hur detta fungerar vid den personens 
informatörerna den 15 juni kl. 13, den 29 aug kl. 13 och den 

frånvaro 
24 okt kl. 13. Kallelse kommer när namn har meddelats. 

D 
Meddela Informatörerna på Utvecklingsavdelningen Eric Almroth, Emilia van der Meulen, 

D 
personens namn och kontakt uppgifter kommunikation@tingsryd.se 

D Se över alla textfält/inledningstexter på undersidorna 8 
och kontrollera så att det står rätt förvaltningsnamn, 

avdelningsnamn, enhet etc. 

D 
Gör en årsplan för hur information som behöver nå D 
medborgarna skall lämnas till informatörerna 

D 
Gör en rutin för hur medarbetare som slutar tas bort från D 
hemsidan och intranätet 

D Gör en rutin för hur medarbetare som börjar aktualiseras D 

D 
Informera medarbetarna om hur hemsida och intranät 

D 
uppdateras och vem på enheten/avdelningen som gör 

vad 

D 
Samla ihop inaktuella sidor på respektive förvaltning och D 
meddela informatörerna. 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
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Tingsryds 
kommun 

Revisionen 
TINGSRYDS 1\011,/iv'iUi\l 

2017 -06- 2 9 

Dnr 

Kommunstyrelsen 

(Kommunfullmäktige för kännedom) 

Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida 

2017-06-27 

På förtroendevalda revisorernas uppdrag har l<PMG genomfört en granskning av 

rubricerade område. 

Utifrån granskningens iakttagelser identifierades förbättringsområden, vilket 

renderar följande rekommendationer: 

• Skyndsamt genomföra planerade åtgärder för att åter få till stånd en webbsida som 

kan underlätta för medborgarna att få tillgång till den service och de tjänster som 

kommunen erbjuder. 

• Se över de policydokument som avser kommunikation och att se till att de blir 

politiskt beslutade 

• Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska 

hanteras etc. 

Revisorerna ställer sig bakom rapportens slutsatser och rekommendationer. 

Revisorerna överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen med begäran om 

yttrande. 

Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 september 2017. 

För revisorerna 

Sven-Erik Svensson 

Ordförande 

()5'~/~ 
-~1~~~on 

Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
webbsida. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma hur kommunens 
webbsida fungerar. Följande revisionsfrågor har ställts: 

Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut? 

Webbsidans innehåll och uppdatering 

- rollfördelning och ansvarsfördelning 

- rutiner 

- sidansvariga 

Teknisk drift 

- ansvar och roller 

- felstatistik 

- jour och beredskap 

Ansvaret för att uppdatera innehållet på kommunens webbsida ligger på två personer 
som arbetar på kommunen utvecklingsavdelning som är en del av 
kommunledningsförvaltningen. Tidigare fanns redaktörer på respektive förvaltning men 
i samband med en nyligen större omorganisering av kommunen har detta fallit bort. 
Sedan granskningstillfället har utvecklingsavdelningen fått in ett antal nya namn från 
respektive avdelning. Detta har lett till en mängd inaktualiteter och felaktighet i 
informationen som finns på webbsidan. 

Det finns en policy för information och kommunikation för Tingsryds kommun. Den är 
daterad 2006-01-02. En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ännu inte beslutad. 

Såväl den nuvarande som den nya policyn beskriver ansvar och roller för kommunens 
kommunikation. 

Det har även utarbetats riktlinjer för sociala medier och denna är fastställd av den 
centrala chefsgruppen. Dessa är daterade 2015-04-15. Det är upp till varje 
nämnd/förvaltning att välja om man ska representeras i sociala medier och på vilket 
sätt. Detta motsägs av nuvarande policy för Tingsryds kommuns information och 
kommunikation. 

Exempel på felaktigheter på kommunens webbsida är: 

Omsorgsnämnden omnämns på webbsidan som omsorgsnämnden, vård och 
omsorgsnämnden och socialnämnden 

Om man söker på protokoll finns de sorterade efter nämnd. Men t.ex. 
omsorgsnämndens gamla protokoll återfinns under rubriken socialnämnden. 

Under länken "Webb-tv" finns en bild på tidigare fullmäktiges ordförande där 
texten ordförande tydligt kan ses 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 1 
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Det finns på olika ställen länkar som pekar mot externa sidor som inte längre 
finns. 

Det saknas uppgift om vem som är sidansvarig för respektive sida och 
undersidor 

Märklig struktur på en del sidor. T.ex. på sidan 
https://tingsryd.se/nyheter/category/vard-omsorg/ finns information som inte har 
med vård och omsorg att göra, t.ex. inslag om "årets mest företagsamma 
människa i Kronoberg 2015" samt kommunens årsredovisning. 

Felen är uppmärksammade av kommunledningsförvaltningen och åtgärder för att 
förbättra informationen på webbsidan har beslutats. 

När åtgärderna är genomförda skall, enligt utvecklingschefen, kommunens samtliga 
dokument rörande webbsidan, kommunikation, information, roller, ansvar etc. ses över. 

Den rent tekniska driften av webbsidan hanteras inte av kommunen utan sköts av 
kommunikations-, reklam- och webbföretaget GoBrave. Det saknas skriftligt avtal 
mellan kommunen och GoBrave vilket vi har uppmärksammat utvecklingsavdelningen 
om. Avtal ska tecknas snarast, enligt utvecklingschefen. Att ha ett skriftligt avtal är 
viktigt om det skulle uppstå någon tvist mellan kommunen och leverantörer. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: 

• Skyndsamt genomföra planerade åtgärder för att åter få till stånd en webbsida 
som kan underlätta för medborgarna att få tillgång till den service och de tjänster 
som kommunen erbjuder. 

• Se över de policydokument som avser kommunikation och att se till att de blir 
politiskt beslutade 

• Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska 
hanteras etc. 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 2 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Tingsryds kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hur 

drift och underhåll av kommunens webbsida sköts. 

Kommunens webbsida är en viktig kommunikationsväg såväl interns som externt och 

utgör en del av kommunens ansikte utåt. Olika intressenter efterfråga olika information 

och kommunens verksamhet spänner över ett stort område. Det är därför av vikt att det 

finns en strategi för hur kommunens hemsida ska vara utformad, vilken information 

som ska finnas där, vilka som ansvarar för vilken information, driftsäkerhet etc. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att kunna bedöma hur 

kommunens webbsida fungerar. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

1. Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut? 

2. Webbsidans innehåll och uppdatering 
- rollfördelning och ansvarsfördelning 
- rutiner 
- sidansvariga 

3. Teknisk drift 
- ansvar och roller 
- fe lstatistik 
- jour och beredskap 

2.2 Revisions kriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Tillämpbara interna regelverk och policys 

Kommunallagen (1991 :900) 

Eventuella fullmäktigebeslut 

2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga 

Granskningen har utförts av Göran Acketoft, Certifierad kommunal revisor. 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 3 
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Rapporten är saklighetsgranskad av Christina Gutierrez Malmbom. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier 

• Observationer i kommunens webbsida och sociala medier 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

3 Organisation 

3.1 Iakttagelser 
Kommunens webbsida hanteras av utvecklingsavdelningen som är en del av 

kommunledningsförvaltningen. Det politiska ansvaret ligger på kommunstyrelsen. 

På utvecklingsavdelningen arbetar två informatörer som ansvarar för att lägga upp och 

uppdatera all information på kommunens webbsida. 

Det har tidigare funnits en redaktör för varje nämnd men i samband med den stora 

omorganisation som kommunen under våren genomgått saknas numera denna 

funktion. Sedan granskningstillfället har utvecklingsavdelningen fått in ett antal nya 

namn från respektive avdelning. 

3.2 Bedömning 
Två informatörer kan inte hantera all extern kommunikation. Avsaknaden av redaktörer 

på respektive nämnd/förvaltning har gjort att kommunens hemsida innehåller en mängd 

felaktigheter. Vi återkommer till detta i kapitel 5 nedan. 

4 Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och 
policy ut? 

4.1 Iakttagelser 
Nuvarande policy för information och kommunikation för Tingsryds kommun är daterad 

2006-01-02 (Policy för Tingsryds kommuns information och kommunikation). Den 

behandlar såväl extern som intern kommunikation och har flera olika målgrupper. För 

extern kommunikation ärt.ex. ett av målen att "Underlätta för medborgarna att få 

tillgång till den service och de tjänster som kommuner erbjuder". 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 4 
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Ansvarsfrågor behandlas i särskilt avsnitt. I avsnittet om informationsansvar framgår: 

Kommunstyrelsen har det övergripande poliska ansvaret för informations- och 
kommunikationsfrågorna i Tingsryds kommun 

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för kommunens information 

och kommunikation 

Informatören leder utvecklingen av informationsenheten och utarbetar 
arbetsrutiner för information och kommunikation i kommunen. Ansvarar för 
kommungemensam information och kommunikation, bevakning av policy- och 
profilfrågor. 

Varje nämnd och styrelse har ansvar för den egna verksamhetens information 
och kommunikation, såväl internt som externt. 

Varje chef inom kommunen har ett informationsansvar inom sitt 
verksamhetsområde, gentemot medarbetare och brukare. Medarbetarna måst 
få den information som är nödvändig för att kunna utföra sina arbeten, förstå 
hur de utgör en del av helheten och få inblick i utveckling och förändringar. 

Varje medarbetare ansvarar för att söka, ta del av och dela med sig av 
information och aktivt delta i den interna dialogen samt verka för att vara en god 
ambassadör för kommunen. 

En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ännu inte beslutad. I stora drag är den 

likvärdig med den nu gällande. Den nyligen utarbetade kommunikationspolicyn ska 

kompletteras med riktlinjer för kommunikation, grafisk profil och en 
kommunikationsplan för respektive år. 

Ytterligare ett dokument som tagits fram men ännu inte beslutats är "Riktlinjer för 
extern & intern kommunikation". 

Det har även på tjänstemannanivå tagits fram "Riktlinjer Sociala Medier", fastställd av 
centrala chefsgruppen 2015-04-15. Av riktlinjerna framgår t.ex. att det är varje enskild 

förvaltning som beslutar över om förvaltningen ska använda sociala medier, klargöra 

på vilket sätt sociala medier kan stödja målet med förvaltningens verksamhet och 
uppdrag, samt möta användarnas förväntningar och behov, vem eller vilka som får 

representera förvaltningen i sociala medier samt överväga vilka resurser som bör 
avsättas. 

4.2 Bedömning 
Vår bedömning är att den nu gällande kommunikationsstrategin är ändamålsenlig men 
inte följs vilket vi återkommer till i kapitel 5. Den nya föreslagna kommunikationspolicyn 

är mer övergripande än och inte lika tydlig som den nu gällande. Dock är den tänkt att 

kompletteras med riktlinjer för kommunikation, grafisk profil samt kommunikationsplan 

för respektive år. Vi bedömer att det är ändamålsenligt att göra en sådan uppdelning. 

Då behöver inte hela kommunikationsstrategin omarbetas vid förändringar i t.ex. 
grafisk profil. 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 5 
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Vår bedömning vad gäller riktlinjerna för sociala medier är att de bör fastställas på 
politisk nivå, gärna fullmäktigenivå . Såsom det framställs nu är det inte en fråga för 
vare sig fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Det stämmer inte med 
kommunens nuvarande "Policy för Tingsryds kommuns information och 
kommunikation". Enligt denna är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
politiska ansvaret för informations- och kommunikationsfrågorna i Tingsryds kommun 

och bör därför också fatta beslut om samtliga policy- och strategidokument som 
påverkar hur kommunen kommunicerar utåt. 

5 Webbsidans innehåll och uppdatering 

5.1 Iakttagelser 
Rollfördelning och ansvarsfördelning är tydligt angett i den nu gällande "Policy för 
Tingsryds kommuns information och kommunikation". I samband med den nyligen 
genomförda omorganisationen av kommunen är inte längre roll- och ansvarsfördelning 
tydlig i praktiken. Tidigare fanns redaktörer på varje förvaltning som ansvarade för 

innehållet i respektive förvaltnings/nämnds sidor. Det saknas nu. 

Resultatet av detta ser vi tydligt när vi har granskat kommunens webbsida. Några 
exempel är: 

Omsorgsnämnden omnämns på webbsidan som omsorgsnämnden, vård och 
omsorgsnämnden och socialnämnden 

Om man söker på protokoll finns de sorterade efter nämnd. Men t.ex. 
omsorgsnämndens gamla protokoll återfinns under rubriken socialnämnden. 

Under länken "Webb-tv" finns en bild på tidigare fullmäktiges ordförande där 
texten ordförande tydligt kan ses 

Det finns på olika ställen länkar som pekar mot externa sidor som inte längre 

finns. 

Det saknas uppgift om vem som är sidansvarig för respektive sida och 
undersidor 

Märklig struktur på en del sidor. T.ex. på sidan 
https://tingsryd.se/nyheter/category/vard-omsorg/ finns information som inte har 
med vård och omsorg att göra, t.ex. inslag om "årets mest företagsamma 
människa i Kronoberg 2015" samt kommunens årsredovisning. 

Bristerna i kommunens webbsida är uppmärksammade av 
kommunledningsförvaltningen. Den 18:e maj 2017 beslutades om en uppdatering av 

kommunens webbsida och en checklista för uppdateringen har tagits fram. 

De planerade åtgärderna är: 

Utse en kontaktperson/redaktör som har mandat att uppdatera 
avdelnings/enhetens information samt gör en rutin för hur detta fungerar vid den 
personens frånvaro 
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Meddela informatörerna på Utvecklingsavdelningen personens namn och 

kontaktuppgifter 

Se över alla textfält/inledningstexter på undersidorna och kontrollera så att det 

står rätt förvaltningsnamn, avdelningsnamn, enhet etc. 

Gör en årsplan för hur information som behöver nå medborgarna skall lämnas 

till informatörerna 

Gör en rutin för hur medarbetare som slutar tas bort från hemsidan och 
intranätet 

Gör en rutin för hur medarbetare som börjar aktualiseras 

Informera medarbetarna om hur hemsida och intranät uppdateras och vem på 

enheten/avdelningen som gör vad 

Samla ihop inaktuella sidor på respektive förvaltning och meddela 
informatörerna 

När ovanstående åtgärder är genomförda skall, enligt utvecklingschefen, kommunens 

samtliga dokument rörande webbsidan, kommunikation, information, roller, ansvar etc. 

ses över. 

5.2 Bedömning 
I kommunens omorganisering föll kommunikationsfrågorna mellan stolarna. Det har fått 

följdverkningar för bl.a. kommunens ansikte utåt- webbsidan. Det har helt enkelt varit 

en dålig planering i samband med organisationsförändringen. 

Det som är positivt är att kommunen nu har en plan för att åtgärda bristerna. Namn på 

nämnder, förvaltningar, enheter etc. ska gås igenom och rättas. Inaktuella sidor och 

länkar ska rättas. Vi rekommenderar att även se över strukturen då vi t.ex. under 

rubriken vård och omsorg hittar information som inte har med vård och omsorg att 

göra. 

Vi rekommenderar även att på varje sida och undersida ange vem som är sidansvarig . 

Detta gör att det blir tydligt vem som ansvarar för sidans uppdatering. 

6 Teknisk drift 

6.1 Iakttagelser 
Kommunens IT-avdelning har inget ansvar för den tekniska driften av kommunens 

webbsida. Webbsidan driftas istället av företaget GoBrave1 i Växjö. GoBrave ansvarar 

för att webbsidan alltid är i drift och fungerar rent tekniskt men har inget ansvar för 

1 http://www.gobrave.se 
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innehåll och uppdateringar av information. GoBrave har anlitats sedan 2013 efter en 
genomförd direktupphandling där även JimDavis Labs2 i Växjö lämnade anbud. 

Kommunens informatörer kan övervaka webbsidan med hjälp av verktyget Google 
Analytics som är ett gratisverktyg som kan användas för att bland annat se vilka länkar 
som används mest, hur "klickvägarna" går, vilken information som söks mest, när på 
dygnet besökare använder webbsidan m.m. 

Kommunen saknar ett skriftligt avtal med GoBrave. Enligt kommunens utvecklingschef 
ska ett skriftligt avtal upprättas snarast med GoBrave som gäller drift av kommunens 
hemsida fram till maj 2018. Under perioden fram till dess kommer kommunen göra en 
undersökning bland invånare och företagare i Tingsryds kommun för att utifrån ett 
användarperspektiv ta fram ett underlag för en upphandling. 

Kommunen är nöjda med GoBrave som leverantör och driften har fungerat utan 
incidenter under tiden GoBrave har tillhandahållit sina tjänster. 

6.2 Bedömning 
I det fall drift läggs ut på en extern leverantör är det viktigt att reglera förhållandet i 
skriftliga avtal. Det underlättar om något skulle gå fel. Avtalet bör, förutom att reglera 
priser, reglera villkor i händelse av om något skulle gå fel. T.ex. hur lång tid ska 
leverantören ha att åtgärda driftsstörningar, t.ex. om hemsidan går ner? Vilka 
eventuella viten ska ingå i avtalet, m.m.? 

Vi rekommenderar kommunen att snarast, precis som utvecklingschefen 
uppmärksammat, att teckna ett skriftligt avtal med GoBrave. 

Certifierad kommunal revisor 

2 https://www.jimdavislabs.se/ 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 187 

Samarbetsavtal avseende Sydostleden 
Dm2017/430 312 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot information om budget och 

verksamhetsplan Sydostleden 2017-2019. 

2. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende Sydostleden. 

3. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar godkänt samarbetsavtal. 

4. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge Utvecklingsavdelningen i 

uppdrag att tillsammans med andra berörda avdelningar och 

förvaltningar i kommunen utreda: 

- Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds 

kommun gällande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 

- Behov av skyltning och underhåll av befintlig skyltning 

- Kostnadsberäkna underhåll och ta fram ett förslag till underhållsplan 

över en tre-eller fyraårsperiod 

- Undersöka hur man kan mäta nyttjandet av Sydostleden uppdelat på 

tre olika delsträckor och vad det skulle kosta 

Beskrivning av ärendet 

Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio 

kommuner. Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter 

Kattegattleden. Tillsammans med Kattegattleden och Sydkustleden 

(färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna att utgöra en 90 mil lång 

attraktiv cykelled av internationell standard. 

Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan 

parterna där resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. 

En tillfällig omledning finns längs Sydostleden vid Brösarp och en 

permanent lösning måste finnas på plats inom fem år från ansökan om 

nationell status, dvs. den 21 september 2020. 

I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit 

över rollen som ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där 

alla kommande insatser ska ingå i respektive parts ordinarie arbete. 

Fastställande av arbetsordning och rollfördelning ska utgå ifrån parterna och 

fördelas på drift och underhåll, kommande utveckling av infrastruktur, 

löpande destinationsutveckling och marknadskommunikation med fokus på 

internationell marknadsföring och PR. 

I 

~{ 
u 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 187 forts. 

Primärkommuner som är part i avtal om Sydostleden är Växjö kommun, 

Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, 

Sölvesborgs kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla 

kommun och Simrishamns kommun. De ansvarar och beslutar om följande 

insatser: 
D Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen 

alternativt annan part i detta avtal. 

Drift och underhåll 
D Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att 

använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april- 15 oktober 

och är tillgänglig för cyklar med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för 

rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 

Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174). 

D Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför 

cykelsäsongen (15 april-15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar 

åtgärder. Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. 

"går att använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen" i 

Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och 

utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som 

skymmer sikten för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som 

uppmärksammats ska åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste 

omedelbart åtgärdas, en varningsskylt ska sättas upp på platsen tills det är 

åtgärdat. 

Kommunen ansvarar även för att Sydostleden inom kommunens gränser 

besiktigas före (avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april-

15 oktober). I besiktningen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det 

åligger kommunen att rapportera status till ledhuvudmannen senast den 15 

november respektive 1 april. Inrapporterade brister ska åtgärdas senast den 

15 april. Besiktningen av leden bör ske via cykel, för att kunna 

kvalitetssäkra ledens komfort och framkomlighet 

För att detta skall vara möjligt måste en budget för underhåll beslutas och en 

plan göras upp. 

D Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive 

vägområde om inget annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens 

vägvisningsskyltar på de sträckor som har kommunalt och enskilt 

huvudmannaskap. 

D Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

D Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och 

underhåll av leden inom kommunens gränser. 

I Otdragsbestyrkande 
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l':.:ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 187 forts. 

D Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög 

kvalitet och är rena. 

D Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

D Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens 

gränser där så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska 

en ansökan skickas till ledhuvudmannen, som i samverkan med 

ledhuvudmannagruppen utvärderar förslaget utifrån Trafikverkets kriterier, 

och skickar ansökan till Trafikverket som ska utvärdera om ansökan ska 

beviljas. För att kunna beviljas krävs att den nya sträckningen uppfyller 

kraven enligt Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder 

enligt Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier 

och utmärkning, Trafikverket, december 2014. 

Vägvisningsskyltar på Sydostleden 

D När en skylt har imapporterats skadad eller försvunnen 

Beslutsunderlag 

1. Samarbetsavtal avseende Sydostleden, 2017-07-24 

2. Fördelningsnyckel 2017-06-30 

3. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-29 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2017-08-29 

Kommunstyrelsen 

Yttrande och utredning om Tingsryds kommuns engagemang i Sydostle
den 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot information om budget och verksamhetsplan Sydost
leden 2017-2019. 

2. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende Sydostleden. 

3. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar godkänt samarbetsavtal. 

4. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
tillsammans med andra berörda avdelningar och förvaltningar i kommunen ut
reda: 
Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds kommun gäl
lande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 
Behov av skyltning och underhåll av befintlig skyltning 
Kostnadsberäkna underhåll och ta fram ett förslag till underhållsplan över en tre
eller fyraårsperiod 
Undersöka hur man kan mäta nyttjandet av Sydostleden uppdelat på tre olika 
delsträckor och vad det skulle kosta 

Beskrivning av ärendet 
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 
Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden. Tillsammans 
med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna 
att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled av internationell standard. 
Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan parterna där 
resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En tillfällig omledning 
finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent lösning måste finnas på plats 
inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. den 21 september 2020. 

I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över rollen som 
ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där alla kommande insatser ska 
ingå i respektive parts ordinarie arbete. Fastställande av arbetsordning och rollfördel
ning ska utgå ifrån parterna och fördelas på drift och underhåll, kommande utveckling 
av infrastruktur, löpande destinationsutveckling och marknadskommunikation med fo
kus på internationell marknadsföring och PR. 

Primärkommuner som är part i avtal om Sydostleden är Växjö kommun, Tingsryds 
kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. De 

ansvarar och beslutar om följande insatser: 
D Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt annan 

part i detta avtal. 

Drift och underhåll 

2(3) 

D Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda på ett 

komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april - 15 oktober och är tillgänglig för cyklar 

med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, 

kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174). 

D Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför cykelsäsongen (15 

april- 15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. Löv, nedfallna grenar i 

vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. "går att använda på ett komfortabelt sätt under 

cykelsäsongen" i Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier 

och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skym

mer sikten för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 

åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en varningsskylt 

ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat. 

Kommunen ansvarar även för att Sydostleden inom kommunens gränser besiktigas före 

( avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april - 15 oktober). I besiktningen 

ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger kommunen att rapportera status 

till ledhuvudmannen senast den 15 november respektive 1 april. Inrapporterade brister 

ska åtgärdas senast den 15 april. Besiktningen av leden bör ske via cykel, för att kunna 

kvalitetssäkra ledens komfort och framkomlighet 

För att detta skall vara möjligt måste en budget för underhåll beslutas och en plan göras 

upp. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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3(3) 

D Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde om inget 

annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar på de sträckor 

som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 

D Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

D Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och underhåll av 

leden inom kommunens gränser. 

D Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet och är 
rena. 

D Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

D Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens gränser där 

så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en ansökan skickas till 

ledhuvudmannen, som i samverkan med ledhuvudmannagruppen utvärderar förslaget 

utifrån Trafikverkets kriterier, och skickar ansökan till Trafikverket som ska utvärdera 

om ansökan ska beviljas. För att kunna beviljas krävs att den nya sträckningen uppfyller 

kraven enligt Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cy

kelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Tra

fikverket, december 2014. 

Vägvisningsskyltar på Sydostleden 
D När en skylt har inrapporterats skadad eller försvunnen 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen i samråd med Miljö- och byggnadsför

valtningen samt tekniska avdelningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0471441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMARBETSA VTAL A VSENDE SYDOSTLEDEN 

Detta samarbetsavtal har denna dag träffats mellan (nedan kallat parterna): 

(A) Region Skåne, org. m. 232100-0255, med adress 291 89 Kristianstad 

(B) Region Kronoberg 

(C) Region Blekinge 

(D) Växjö kommun 

(E) Tingsryds kommun 

(F) Olofströms kommun 

(G) Karlshamns kommun 

(H) Sölvesborgs kommun 

(I) Bromölla kommun 

(J) Kristianstad kommun 

(K) Tomelilla kommun 

(L) Simrishamns kommun 

(M) Destination Småland AB 

(N) Tourism in Skåne AB 

(0) Trafikverket 

1 Bakgrund 

1.1 Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 
Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden. Tillsammans 
med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna 
att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled av internationell standard. 

Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan paiterna där 
resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En tillfällig omledning 
finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent lösning måste finnas på plats 
inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. den 21 september 2020. 

1.2 Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder finns framtagna i 
Cykelleder/är rekreation och tw·ism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 
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Trafikverket, december 2014 samt Vägledning/är regional cykelvägvisning, 
Trafikverket, mars 2014. 

2 Målsättning och verksamhet 

2.1 Åtaganden enligt detta avtal gäller så länge leden officiellt är nationellt klassad. 

2.2 I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över rollen som 
ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där alla kommande insatser ska 
ingå i respektive paits ordinarie arbete. Fastställande av arbetsordning och 
rollfördelning ska utgå ifrån pattema och fördelas på drift och underhåll, kommande 
utveckling av infrastruktur, löpande destinationsutveckling och 
marknadskommunikation med fokus på internationell marknadsföring och PR. 

2.3 Syftet med detta avtal är att reglera roll- och ansvarsfördelning samt ett åtagande mellan 
samarbetspaiterna kring framtida finansiering av samverkan och utveckling av 
Sydostleden. 

2.4 Målsättningen med detta samarbete är att Sydostleden tillsammans med Sydkustleden 
och Kattegattleden ska vara en nationell turismcykelled och en reseanledning i 
världsklass. Sydostleden ska bidra till en stark utveckling av cykelturism i södra 
Sverige. Sydostleden ska också utgöra en möjlighet till landsbygdsutveckling, 
möjligheter för cykelpendling, lokal rekreation samt positiv påverkan för miljön och 
bättre hälsa. Det är patternas intention att det gemensamma utvecklingsarbetet med 
Sydostleden ska vara långsiktigt och bidra till en växande besöksnäring, en växande 
turism, en god ekonomisk utveckling och en ökad folkhälsa. 

2.5 Det mbete som sker inom ramen för detta samarbete och i övrigt hos parterna ska bidra 
till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög kvalitet av underlag, vägvisning 
och säkerhet, vidare produktutveckling inom besöksnäringen samt nationell och 
internationell marknadsföring av hög kvalitet. Sydostleden ska kopplas till 
tåg/bussnoder i syfte att förenkla tillgängligheten till leden. 

3 Ledhuvudmannens roll 

3.1 Region Skåne ska vara ledhuvudman för Sydostleden. 

3.2 Ledhuvudmannen samordnar följande insatser: 

• Arbetet med förvaltning och utveckling av frågor kring fysisk infrastruktur och 
vägvisning utifrån gällande nationella och regionala planer. 

• Initiera och inspirera regionala turismorganisationer till arbete med 
destinationsutveckling, nationell och internationell marknadsföring och 
kommunikation samt utveckling av Sydostledens ledsträckning. 
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• Drift och utvecklingsarbete för den publika hemsidan och sociala medier för 

Sydostleden samt ett system för synpunktshantering. 

Ledhuvudmannen har vidare ansvaret för följande insatser: 

• Sammankalla ledhuvudmannagruppen och infrastrukturgruppen. 

• I samråd med kommunerna ta fram statistik utifrån besöksräknare på strategiskt 

utvalda platser till nytta för Sydostledens utveckling. 

• Årligen, och i samverkan med parterna, ta fram förslag till verksamhetsplan 

avseende imiktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret. 
Verksamhetsplanen ska omfatta insatser som avses genomföras inom ramen för 

budget 

• Att senast vid utgången av februari månad vaije år göra en verksamhetsmässig 

uppföljning och ekonomisk redogörelse för det närmast föregående 

kalenderåret vilken ska översändas till patterna. 

• I förekommande fall representera Sydostleden nationellt och internationellt. 

4 Kommunernas roll 

Primärkommuner som är part i detta avtal, dvs. Växjö kommun, Tingsryds kommun, 

Olofströms kommun, Karlshainns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla kommun, 

Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun ansvarar och 

beslutar om följande insatser: 

• Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 

attnan part i detta avtal. 

Drift och underhåll 
• Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda 

på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april - 15 oktober och är 

tillgänglig för cyklar med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation 

och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket 

Publikationsnummer: 2014: 17 4). 

• Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför 
cykelsäsongen (15 april-15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. 

Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. "går att 

använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen" i Cykelleder för 

rekreation och turism, klassificering, kvalitetsla·iterier och utmärkning, 

Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skymmer sikten 
för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 

åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en 
varningsskylt ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat. 
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• Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde om 

inget annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar på 

de sträckor som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 

• Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

• Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och 

underhåll av leden inom kommunens gränser. 

• Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet 

och är rena. 

• Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

• Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens gränser 

där så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en ansökan 

skickas till ledhuvudmannen, som i samverkan med ledhuvudmannagruppen 

utvärderar förslaget utifrån Trafikverkets kriterier, och skickar ansökan till 

Trafikverket som ska utvärdera om ansökan ska beviljas. För att kunna beviljas 

krävs att den nya sträckningen uppfyller kraven enligt Klassificeringen och 

kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cykelleder för rekreation och 

turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket, december 

2014. 

Vägvisningsskyltarpå Sydostleden 

• När en skylt har inrapporterats skadad eller försvunnen ska en ny skylt finnas 

på plats inom 2 veckor. Kommunen ansvarar för att ersätta skadade eller 

försvunna skyltar på det enskilda- och kommunala vägnätet. Trafikverket 

ansvarar på motsvarande sätt för skyltningen på det statliga vägnätet. 

Kommunen och Trafikverket ska också säkerställa att samtliga skyltar är 

synliga och inte skyms av till exempel buskage. 

• Planerad omskyltning av Sydostleden ska ske i samråd mellan 

ledhuvudmannen, kommunen, Trafikverket och enskilda väghållare. Vid 

tillfällen då leden måste stängas skall omledning ske av leden med tillräcklig 

vägvisning. 

Besiktning av Sydostleden 

• Kommunen ansvarar för att Sydostleden inom kommunens gränser besiktigas 

före (avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april- 15 oktober). I 

besiktningen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger kommunen 

att rapportera status till ledhuvudmannen senast den 15 november respektive 1 

april. Inrapporterade brister ska åtgärdas senast den 15 april. Besiktningen av 

leden bör ske via cykel, för att kunna kvalitetssäkra ledens komfo1t och 

framkomlighet 
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Destinationsutveckling och marlmadsföring 

• Aktivt verka för att i samverkan med regionala turismorganisationerna och i 
förekommande fall näringslivsaktörer i respektive kommun genomföra insatser 
för destinations- och produktutveckling samt marknadsföring av Sydostleden 
och kommunen. 

5 Regionala turismorganisationernas roll 

Destination Småland AB och Region Blekinge ansvarar för att i samverkan med 
kommunerna genomföra följande: 

• I förekommande fall delta i destination- och produktutveckling, internationell 
marknadsföring, PR och kommunikation i och för Sydostleden. 

• Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 
annan part i detta avtal. 

Tourism in Skåne AB ansvarar för att leda följande insatser i samverkan med parterna 
i detta avtal: 

• Genom särskilt avtal med Ledhuvudmannen initiera och leda det gemensamma 
utvecklingsarbetet inom destinationsutveckling samt internationell 
marknadsföring, PR och kommunikation tillsammans med relevanta patier från 
kommuner enligt detta avtal samt Destination Småland AB och Region 
Blekinge. 

6 Trafikverkets roll 

Trafikverket beslutar om utmärkning av leden och ska därför tillfrågas vid förändring 
av ledsträckningen. 

Trafikverket deltar som adjungerad ( dvs. med talesrätt men utan rösträtt) i 
ledhuvudmannagruppen och deltar i form av nationell myndighet med ansvar för 
långsiktig planering för alla trafikslag där cykel är ett trafikslag samt som väghållare för 
delsträckor av Sydostleden. 

6.1 Som väghållare ansvarar Trafikverket för 

• förvaltning, drift och underhåll av leden på statligt vägnät. 
• behandlingen och utmärkning av leden då leden etableras 
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7 Samverkan och styrning 

7 .1 Ledhuvudmannagrupp 

7 .1.1 Partenas samverkan enligt detta avtal ska på sh·ategisk och övergripande nivå 
koordineras av en ledhuvudmannagrupp bestående av totalt nio (9) ledamöter. 
Ledhuvudmannagruppen ansvarar för frågor av principiell och strategisk karaktär och 
ska årligen i samverkan fastställa mål och inriktning för det kommande samarbetet. 
Ledhuvudmannagruppen ska sh·äva efter att vara en naturlig samtalspartner i 
förhållande till parterna och deras tjänstemän/politiker vad avser frågor som berör 
Sydostleden. 

7 .1.2 Ledhuvudmannagruppen ska årligen fastställa en verksamhetsplan med tillhörande 
budget avseende imiktningen på patternas samarbete det kommande kalenderåret (se 

3.2). 

7.1.3 Ledhuvudmannagruppen ansvarar för att, i förekommande fall samordna och vid behov 

ta fram särskilda överenskommelser avseende projekt som parterna beslutar om ska 

finansieras utanför budget. 

7 .1.4 Ledhuvudmannagruppen ska säkerställa att samarbetet mellan paiterna följs upp på ett 

relevant sätt för att kunna föreslå löpande förbättringar av arbetsformerna samt att göra 

en utvärdering av samarbetet efter tre år. 

7.1.5 Följande parter ska utse vardera en ledamot i ledhuvudmannagruppen: Region Skåne, 

Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun, Kai·lshamns kommun, 
Kristianstad kommun och Simrishamns kommun samt Destination Småland AB och 
Tourism in Skåne AB. Den av ledhuvudmannen utsedd projektledare får delta vid 
ledhuvudmannagruppens möten men ska inte ha någon rösh·ätt. 

7 .1.6 Ledhuvudmannen är sammankallande för ledhuvudmannagruppen som ska 
sammanträda minst två gånger per år. En majoritet av ledamöterna har alltid rätt att 

begära att ytterligare möten hålls. 

s Ekonomi, m.m. 

8.1 För finansiering av verksamhetsplanen ansvarar pa1terna Region Kronoberg, Region 

Blekinge, Region Skåne samt följande kommuner: Växjö, Tings1yd, Olofström, 
Kai·lshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn. 

8.2 De insatser som genomförs inom ramen för den årligen beslutade verksamhetsplanen 

ska finansieras på sätt som framgår av den mellan patterna framförhandlade budgeten (i 
detta avtal "budget"), se bilaga 1. Ingendera paiten ska ha någon skyldighet att skjuta 

till medel utöver budget. 

8.3 Paiternas respektive del av budget ska inbetalas till ledhuvudmannen på ett av denne 
anvisat bankkonto senast 31 mars respektive år (för 2017 gäller 30 september). 
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8.4 Budget avser år 2017-2019. Paiierna ska senast 1 januari 2019 påbörja diskussioner 

angående antagande av ny budget för ny period. Diskussionerna ska föras i god anda 

utifrån följande icke-bindande grundprinciper: 

• Insatser inom ramen för ny budget ska tas fram utefter särskilt framtagen 

fördelningsnyckel baserat på invånarantal och ledsträckning. 

• Hälften av finansiering ska komma från Region Skåne, Region Kronoberg och 

Region Blekinge. 

• Hälften av finansiering ska komma från de patier som är primärkommuner. 

• Vai·dera parten ska ta egna kostnader som uppstår med anledning av deltagande 

i möten med ledhuvudmannagruppen, infrastrukturgruppen 

destinationsutveckling- och internationell marknadsföringsgrupp. 

8.5 Respektive primärkommun finansierar drift och underhåll på sitt egna vägnät samt 

finansierar genomförande av nya och förändrade sträckningar av Sydostleden inom den 

egna kommunens gränser. 

8.6 Utmärkning för ledens petmanenta dragning finansieras av Trafikverket. 

8.7 Vid en eventuell avveckling av leden tar var och en sina kostnader för att återställa 

leden i ursprungligt skick. Återbetalning av inbetalade medel återgår enligt 

fördelningsnyckeln för medfinansiering. 

9 Avtalstid och villkor för avtalets bestånd 

9 .1 Detta avtal är villkorat av: 

(a) att primärkommun eller region beslutar att godkänna detta avtal senast 30 

september 2017; 

(b) att Trafikverket beslutar godkänna detta avtal senast 30 september 2017; 

(c) att respektive regional turismorganisation beslutat godkänna detta avtal senast 30 

september 2017. 

9.2 Detta avtal gäller från det att det blivit unde1iecknat av samtliga patier och de villkor 

som gäller för avtalets bestånd enligt punkt 9.1 ovan är uppfyllda och till och med den 

31 december 2019. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med ett år i taget såvida 

inte parterna kommer överens om annat. Oaktat vad som sägs ovan, är det patiernas 

intention att det gemensamma arbetet med Sydostleden som sker inom ramen för detta 

avtal ska vara långsiktigt och att Sydostleden ska förbli en attraktiv nationell 

turismcykelled över en längre period. 

9.3 För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de 

villkor som anges ovan i punkt 8.1 ska ingen av pa1iema ha rätt att framställa något 

ekonomiskt anspråk på de övriga parterna. 
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10 Övriga bestämmelser 

10 .1 Detta avtal kan sägas upp till omedelbart upphörande av part utan angivande av skäl 

och innebär att avtalet upphör att gälla för uppsägande prut. Pmt som träder ur detta 

avtal ska dock i möjligaste mån, men utan att vara juridiskt bunden dättill, verka för att 

Sydostleden hålls ihop och förblir en attraktiv nationell turismcykelled. Avtalet ska i 

tillämpliga delar fortsätta gälla för övriga pmter. Uppsägning ska ske skriftligt och 

ställas till Region Skåne. Om Region Skåne säger upp avtalet ska uppsägning ske 

skriftligt till samtliga parter i ledhuvudmatmagruppen. 

10 .2 Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen 

unde1tecknade av samtliga parter. 

10.3 Detta avtal utgör pmternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter 

alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar 

och överenskommelser mellan patterna med anknytning dättill. 

10.4 Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan 

pa1terna och, för det fall tvist inte kunnat lösas genom förhandling, i andra hand vid 

svensk allmän domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans. 

Detta samarbetsavtal hm· upprättats i ett (1) originalexemplar vilket innehas av Region Skåne och 

fjorton (14) kopior av vilka övriga parterna erhållit var sitt. 

Ort, datum 
REGION SKÅNE 

Mikael Stamming 
Utvecklingsdirektör 

Ort, datum 
REGION BLEKINGE 

O1t, datum 
KRISTIANSTAD KOMMUN 

Ort, datum 
REGION KRONOBERG 

Ort, datum 
VÄXJÖ KOMMUN 

Ort, datum 
SIMRISHAMNS KOMMUN 
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01i, datum 
TINGSRYDS KOMMUN 

Ort, datum 

KARLSHAMNS KOMMUN 

Ort, datum 
BROMÖLLA KOMMUN 

Ort, datum 
DESTINATION SMÅLAND AB 

Ort, datum 
TRAFIK VERKET 

01i, datum 
OLOFSTRÖMS KOMMUN 

01i, datum 
SÖLVESBORGS KOMMUN 

01i, datum 
TOMELILLA KOMMUN 

Ort, datum 
TOURISM IN SKÅNE AB 
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VERl<SAMHETSPLAN 2017 FÖR SYDOSTLEDEN 

BAKGRUND 

Sydostleden utgör en kraftfull investering hos de tre regionerna Kronoberg, Blekinge och Skåne samt 

de nio kommunerna Växjö, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och 

Simrishamn, som innebär stora möjligheter för besöksnäringen. 

2005 genomförde NUTEK (nuvarande Tillväxtverket) tillsammans med regionala turistorganisationer, 

en bedömning av var nationella cykelleder skulle kunna skapas. Sydostleden och Kattegattleden 

lyftes fram. Anledningen var att kvalitetscertifieringar av cykelleder efterfrågades av utländska 

besökare och att nationella cykelleder utgör en kvalitetsstämpel som möjliggör gemensamma 

marknadsföringsinsatser. Under perioden 2008 till 2016 genomfördes ett omfattande arbete med 

Region Kronoberg som ansvarig för projektledningen. 27 mil nationell cykelled etablerades genom 

nio kommuner: Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla 

och Simrishamn. I juni 2016 Invigdes leden och Region Skåne tog ansvar för ledhuvudmannaskapet. 

Sydostleden hade vid invigningen en hög attraktionskraft med många möjligheter till upplevelser. 

Leden angör bland annat två nationalparker, två biosfärområden och en skärgård. Leden blev 

Sveriges andra nationellt klassade turismcykelled efter Kattegattleden med förankring i de kriterier 

som garanterar hög trafiksäkerhet, bekvämlighet och hög attraktionskraft. 

ORGANISATION 

Inom ramen för samarbetet med Sydostledens utveckling (se samarbetsavtal) bidrar följande parter 

till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög kvalitet av underlag, vägvisning och säkerhet, 

vidare produktutveckling inom besöks näringen samt nationell och internationell marknadsföring av 

hög kvalitet. 

Led huvudman 

Region Skåne 

Ledhuvudmannagrupp: 

Region Kronoberg, Region Blekinge/Visit Blekinge, Region Skåne, Växjö kommun, Kristianstad 

kommun, Simrishamns kommun, Karlshamns Kommun, Destination Småland och Tourism in Skåne. 

Infrastrukturgrupp: -

Region Skåne (sammankallande). Region Blekinge, Region Kronoberg, Trafikverket, Växjö kommun, 

Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla 

kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 
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Grupp för destinationsutveckling: 

Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Region Blekinge alternativt Visit Blekinge 

Växjö kommun, Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs 

kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 

Grupp för Internationell marknadsföring och kommunikation: 

Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Region Blekinge alternativt Visit Blekinge, 

Växjö kommun, Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs 

kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 

VERKSAMHETSUPPDRAG 

Ledhuvudmannagruppen för Sydostleden ska årligen fastställa en verksamhetsplan avseende 

inriktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret (hänvisning till samarbetsavtal för 

Sydostleden). Verksamhetsmässig uppföljning och ekonomisk redogörelse för det närmast 

föregående kalenderåret (med start 2018) tas fram av Ledhuvudmannen och översändes till 

parterna. 

VISION 

• Vision tas fram i ett gemensamt arbete hösten 2017 inom ledhuvudmannagruppen. 

STRATEGISKA MÅL 

• Sydostleden ska med sin infrastruktur ge nya möjligheter till led baserad turism och fortsatt 

utveckling av både befintlig och ny besöks näring samt serviceutbud 

• Sydostleden ska ge möjligheter för cykelpendling för lokal befolkning och lokal rekreation. 

• Sydostleden ska som led inspirera till hållbar utveckling och ett hållbart beteende (ur alla tre 

perspektiven -social, ekonomisk och miljömässig) 

EFFEKTMÅL 

• Sydostleden ska skapa en ökad omsättning om minst 50 MSEK i besöks näringen längs med 

leden 2020 

• Sydostleden ska 2020 ha minst 8 000 besökare som cyklar hela leden varje år och minst 

30 000 som cyklar delar av den. 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅRET SOM GENOMFÖRS AV 

LEDHUVUDMANNEN 

• Hos parterna ett förankrat och undertecknat samarbetsavtal med tillhörande budget. 

• Mall för besiktning av leden samt information kring hantering av förslag till om ledning mm, 

s.k. Årshjul, utsändes senast 15 februari samt 1 oktober till infrastrukturansvariga i respektive 

kommun. 

2 



39

• Minst två genomförda med möte med Infrastrukturansvariga från respektive kommun samt 

Trafikverket där avstämning av besiktning av leden genomförs. 

• Två genomförda möten med Ledhuvudmannagruppen. 

• Ta fram ett nytt förslag till om ledning vid Brösarp. Nytt förslag ska godkännas senast 1 

september 2021. 

• Ta fram förslag på placering av besöksräknare i samråd med Infrastrukturgruppen. 

• Medverka vid Bike & Hike mässan i Utrecht/Holland, Gent/Belgien samt Svenska 

Cykelmässan i Göteborg mars 2017. 

• Två nyhetsbrev med aktuell information till målgruppen infrastrukturansvariga, 

turismansvariga samt besöksnäringsföretag utmed Sydostleden. 

• Varumärkesplattsform tas fram i samarbete med turismansvariga (leds av kommunikatör). 

• Kommunikationsstrategi nationellt och internationellt tas fram i samarbete med 

turismansvariga (leds av kommunikatör). 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅRET SOM GENOMFÖRS AV ANSVARIG 

DESTI NATIONSUTVECKLI NGSG RU PP 

• Uppstart av destinationsutvecklingsarbete. Tourism in Skåne genomför under 

verksamhetsåret ett destinationsutvecklingsarbete tillsammans med turistansvariga i 

kommunerna. En eller flera inspirationsträffar genomförs dels med turistansvariga, dels med 

företag verksamma utmed leden - se beskrivning av destinationsutveckling. 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅR ET SOM GENOMFÖRS AV TOURISM 

IN SKÅNE 

• Ny hemsida för Sydostleden med interaktiva kartor. 

• Ta fram en ny inspirationsfolder som ska delas ut gratis till cykelturister m.fl. 

• Ta fram mässmaterial till monter för deltagande i Svenska Cykelmässan, Göteborg (mars) 

DESTINATIONSUTVECKLING OCH INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING OCH 

KOMMUNIKATION 

För att nå en hållbar och exportmogen cykelled av världs klass ska Sydostledens konkurrenskraft 

stärkas i interaktion mellan destinationens intressenter. Vidare ska kunskapen om den 

internationella målgruppens behov och drivkraft stärkas för att kunna anpassa den egna 

verksamheten och för att kunna erbjuda produkter och tjänster som matchar efterfrågan. 

GEM ENSAMMA AKTIVITETER SOM SKA GEN OMFÖ RAS I 

DESTINATIONSUTVECKLIN GSARBETET 

• Inventering av företag utmed leden och inom närområdet (5 km från leden). 

• Ta fram strategi om hur vi skapar en sömlös upplevelse av Sydostleden för besökaren (utan 

kommun eller länsgränser). 

• Strategi för hur vi på bästa sätt når exportmognad och nya säsonger (vår och höst)? 

• Inventera utvecklingsbehov i kommun, region, näring i förhållande till Sydostleden. 

3 



40

• I Skåne och inom ramarna för HPU - projektet (Hållbar produktutveckling för natur- och 

kulturprodukter) genomföra projektinsatser med 20 deltagande företagare längs 

Sydostleden och med detta skapa metod för produktutveckling 

• Enkät till företagare efter cykelsäsongen som utvärderar 2017 års arbete och erfarenheter 

MÖTEN SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER ÅRET INOM 

DESTI NATIONSUTVECKLI NGSARBETET 

• Februari: uppstartsmöte destinationsutvecklingsgruppen/turistsamordnare från 

kommunerna. 

• April/maj: lnspirationsträff inför säsongen för företagen under våren 

• Oktober: möte med destinationsutvecklingsgruppen. 

• Fler möten kan planeras in efter behov, både med näring och 

destinationsutvecklingsgruppen. 

INTERNATIONELL MARKNADSFÖR! NG 

Att locka internationella besökare kommer att vara viktigt för att skapa en hållbar tillväxt i den 

turistiska omsättningen kring Sydostleden. Genom att avsätta och investera i en marknadsbudet för 

långsiktig internationell marknadsföring inom Tourism in Skånes, Region Blekinges och Destinations 

Smålands partnerskap med VisitSweden kommer vi långsiktigt att bygga kännedom på våra 

prioriterade marknader. 

Genom samarbetet med Tourism in Skåne, Region Blekinges, Destination Småland och VisitSweden 

kommer Sydostleden i sättas i samband med varumärket Sverige och kopplas ihop med andra 

attraktiva aktiva naturupplevelser. Förutom att kommunikationen blir mer relevant för målgruppen 

växlas också budgeten upp och kombineras samtidigt med andra aktörers resurser, vilket skapar en 

utväxling av marknadsinsatserna. 

Att skapa kännedom och få genomslag på internationella marknader kräver både långsiktighet och 

resurser. Tanken är att vi under tre år succesivt ökar resurserna för de internationella 

marknads insatserna genom att kommunerna och företagarna längs leden också bidrar. Mer resurser 

betyder med synlighet i fler kanaler. 

Det internationella marknadsarbetet består till huvudsak av tre delar: Marknadsföring via köpta och 

egna kanaler, PR och bearbetning av researrangörsledet s.k. Travel trade. 

Marknadsföringsinsatser 

Vi satsar framförallt på att skapa kommunikation i digitala kanaler och väcka uppmärksamhet, skapa 

intresse och bygga kännedom. Kanalerna väljs noggrant ut baserat på hur relevanta de är för 

målgruppen och hur de kan bidra till att skapa trovärdig kommunikation som kan ta oss närmare 

målet att attrahera fler utländska besökare till att cykla på Sydostleden. En kombination mellan 

intresseväckande, kännedomsbyggande och "call to action"-kommunikation eftersträvas för att möta 

målgruppen i olika faser. 

4 
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PR 
Den mest trovärdiga och värdefulla kommunikationen är att andra berättar om Sydostleden. Därför 

kommer en viktig del av vårt marknadsarbete bestå av att anordna s.k. pressresor för journalister och 

bloggare från våra prioriterade marknader. En annan viktig del som täcks upp av PR-samarbetet med 

Tourism in Skåne, Destinations Smålands och VisitSweden är pressutskick och bearbetning av 

journalister och publicister. 

Travel Trade 
På två av våra marknader (Tyskland och Nederländerna) är researrangörsledet ett viktigt led i att nå 

ut på marknaden. Vi kommer genom Tourism in Skåne och Destination Småland arbeta med att hitta 

researrangörer som är intresserade av att skapa resor längs Sydostleden och därmed komma ut i 

viktiga säljkanaler på marknaderna. 

INVENTERING AV VI LKA RESURSER SOM FINNS ATT TILLGÅ (se samarbetsavtal 

avseende ansvarsområden) 

• Hos Led huvudmannen: Projektledning samt kommunikatör 

• Styrgruppen för Led huvudmannen/Region Skåne som stöd inför förankring av 

samarbetsavtalet. 

• Tourism in Skåne: leder destinationsutvecklingsarbete, uppbyggnad av hemsida. Stöd i 

internationell marknadsföring och kommunikation. 

• Ledhuvudmannagrupp (representanter för Region Kronoberg, Region Blekinge/Visit Blekinge, 

Region Skåne, Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Växjö kommun, Karlshamns 

kommun, Kristianstad kommun samt Simrishamns kommun) som beslutar om 

verksamhets planen och budget samt följer upp verksamheten. 

• Representanter från Sydostleden-kommunernas infrastruktur i syfte att medverka i drift

underhåll och utvecklingsarbete. 

• Representanter från Sydostledens lokala och regionala turismorganisationer i syfte att 

medverka i utvecklingsarbete samt marknadsföra Sydostleden. 

• Trafikverket avseende skyltning och med ansvar för eget vägnät samt remiss instans vid 

om ledning. 

5 
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SVDOSTLEDEN BUDGET 2017 - 2019 
~ 

- I - - -

INTÄKTER FINANSIERING 2017 2018 2019 Ansvar 

9 kommuner: Tingsryd, Olofström, Bromölla, Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, Tomelilla, Simrishamn. 

Fördelning enl nyckeltal, se nedan. 500000 500000 500000 Kommuner/org, fakturering projektledning 

Region Skåne 121,6 km 500000 500000 500000 Beslut RUN/Region Skåne 2016-08-26 (Avsättning medel 2017 - 2019) 

Region Blekinge, 62,2 km 200000 200000 200000 Region Blekinge, fakturering projektledning 

Region Kronoberg, 86,2 km 240000 240000 240000 Region Kronoberg, fakturering projektledning 

SUMMA INTÄKTER FINANSIERING 1440000 14_40000 1440000 

-
~ - - - ~ 

ÖVRIGA INTÄKTER ,. 

Sydostleden-broschyren 50000 50000 50000 Projektledning 

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 
., 50000 50000 50000 

- - ~ - . -
KÖSTNADER - 2017 2018 2019 

·- -

Projektledning, 100 % tjänst. Samarbete med Sydkustledens PL 670000 685000 699000 

Kommunikat ion och internationell marknadsföring, 20 % + 15 % (Tourism in Skåne) 190000 194000 198000 

Svenska Cykel mässan, monter samt omkostn. 25000 35000 35000 Projektledning, alla kommuner/org 

- Annonsering Svenska Cykel mässan 3500 15000 15000 Kommunikatör 

Fotografering/bilder Sydostleden (hemsida, broschyrmaterial mm) 60000 Kommunikatör, alla kommuner/org 

Sydostledens hemsida, ny plattform: omdesign och vidareutveckling 20000 Tourism in Skåne 

- Översättning ny hemsida engelska och tyska 20000 Tourism in Skåne 

Nyupptryck Sydostledenbroschyr inkl. översättning 70000 60000 Kommunikatör, projektledning, upphandling 

- Design, grafiskt arbete 20000 Kommunikatör, upphandling 

Facebook annonsering 15000 15000 15000 Kommunikatör 

Resultyfi, adwords mm 20000 20000 25000 Tourism in Skåne 

Tryck av informationsfolder Sydostleden (gratisexemplar) 7900 20000 2SOO0 Kommunikatör 

- Översättn ing engelska och tyska informationsfolder Sydostleden 15905 16000 16000 Tourism in Skåne 

ISY- administrationskostnader och frakt Sydoostledenbroschyrer och informiitonsfoldem 10000 10000 10000 Projektledning 

Varumärkesplattform 75000 Kommunikatör, alla kommuner/org, projektledning 

Destinationsutveckling: paketering, B2B, kunskap, nätverk, AnsvarigTourism in Skåne 100000 100000 100000 Tourism in Skåne, alla kommuner/org 

lnspirationsföreläsninngar, värdskap mm. 30000 30000 Projektledning, Tourism in Skåne, alla kommuner/org 

Marknadsföring internationella marknader, PR, event. Ansvarig: Tourism in Skåne 200000 200000 200000 Tourism in Skåne 

Medverkan i internationella Bike & Hike mässor tillsammans med Visit Sweden 12000 15000 15000 Tourism in Skåne, ev. projektledning 

Infrastrukturmöten m kommuner 10000 10000 10000 Projektledning, alla kommuner/org 

övriga - resekost, adm, övr möten (ledhuvudmannagrupp, LOK-gruppen, besiktning Sydostleden) 35000 35000 35000 Projektledning 

SUMMA KOSTNADER 1489305 1490000 1488000 

DIFFERENS 695 0 2000 
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Antal inv per ¾ av totalt 

Fördelning medfinansiering kommuner enligt sträcking Sydostleden samt antal invånar~ per 31 december 2016. Km 31 dec 2016 antal inv Summa medfinansiering kommuner 

Växjö 24,21 89500 30% 150000 

Tingsryd 49,66 12393 4% 20000 

Olofström 12,31 13417 5% 25000 

Karlshamn 30,92 32130 11% 55000 

Sölvesborg 31,29 17437 6% 30000 

Bromölla 23,06 12625 4% 20000 

Kristianstad 41,08 83191 28% 140000 

Tomelilla 21,65 13330 5% 25000 

Simrishamn 35,82 19485 7% 35000 

Summa - ·- - 270 293 508 100¾ 500 000 
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Summa 

medfinansie 

Antal inv per 31 % av total ring 

Fördelning m Km dec2016 ledsträcka kommuner 

Växjö 24 89 500 30% 150000 

Tingsryd 50 12 393 4% 20000 

Olofström 12 13417 5% 25000 

Karlshamn 31 32130 11% 55000 

Sölvesborg 31 17 437 6% 30000 

Bromölla 23 12 625 4% 20000 

Kristianstad 41 83191 28% 140000 

Tomelilla 22 13 330 5% 25000 

Simrishamn 36 19 485 7% 35000 

Summa 270 293 508 100% 500000 
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Arende 18 

Översyn av hyror i idrottshallar 

(anläggningar) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Justerare 

1 

§ 79 

Översyn av hyror i idrottshallar (anläggningar) 
Dnr 2017 /349 806 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta hyresnivåerna ligga kvar på tidigare 

beslutad nivå. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur-och fritidsutskottet har fått i uppdrag av kultur-och fritidsutskottet 

att se över hyresnivåerna på sina anläggningar. 

Sedan tidigare har Gibson Auditorium fått en ny taxa ( enligt bilaga 2), som 

då sänktes, på grund av att uthyrningen inte varit på önskad nivå. 

Vad det gäller nivåerna på hyrorna i idrottshallarna så har en jämförelse 

gjorts med andra kommuner i vår närhet. Enligt jämförelsen ligger Tingsryd 

kommun på en bra nivå, där det klart och tydligt framgår att vi satsar på 

föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet, då dessa har en egen 

tariff. 

Beläggningen i hallarna är av skiftande karaktär. Tinghallen, Väckelsång 

sporthall och idrottshallen i Ryd har en hög beläggning under säsong. I 

Tingsryd är beläggningen så hög att en ytterligare yta skulle behövas för att 

tillgodose alla föreningars önskade behov. Byahuset i Rävemåla har en 

förhållandevis låg beläggning. Vad det gäller gymnastiksalarna så har 

Söderporthallen en bra beläggning mycket tack vare att 
Tingsrydgymnasterna har stora delar av sin verksamhet förlagd där. Urshult 

och Konga bedöms ha låg beläggning. 

Att höja hyrorna i dagsläget bedöms inte relevant, då det exempelvis inte 

kan ge fullgod service vad det gäller städning på kvällar och helger. 

Städningen sköts i dag måndag till fredag innan skolstart på morgonen. 

Detsamma gäller vaktmästare i alla anläggningar bortsett från Tinghallen. 

Har man för avsikt att på sikt höja hyrorna bör man se över möjligheten med 

att erbjuda hyresgästerna service i form av tillgång till städ och vaktmästeri 

under kvällar och helger. 

De nuvarande nivåerna fastställdes i beslut 2015. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse kultur- och fritidssamordnare, 2017-07-14 

2. Kultur- och fritidsutskottet § 91, 2016-09-21 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kultur- och fritidsutskottet 

§ 79 forts. 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

2017-08-21 

I Otdrag$bestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

c{lolb/~v r; 
TJÄNSTESKRNELSE f:t, ju f 1 (2) 

f-1/ ~c> I') 
Kommunlednings

förvaltningen 2017-07-14 

Kenth Axelsson 
0477 44161 

Kenth.Axelsson@tingsryd .se Kultur- och fritidsutskottet 

Skrivelse gällande översyn av hyresavgifterna i Kultur-och fritids anlägg
ningar 
Dm 2016/349 806 

Förslag till beslut 
I. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att låta hyresnivåerna ligga kvar på tidigare 

beslutad nivå. ( enligt bilaga I) 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-och fritidsutskottet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över hyresnivå

erna på sina anläggningar. 
Sedan tidigare har Gibson Auditorium fått en ny taxa ( enligt bilaga2), som då sänktes, 

på grund av att uthyrningen inte varit på önskad nivå. Vad det gäller nivåerna på hy

rorna i idrottshallarna så har en jämförelse gjorts med andra kommuner i vår närhet. 

Enligt jämförelsen ligger Tingsryd kommun på en bra nivå, där det klart och tydligt 

framgår att vi satsar på föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet, då dessa 

har en egen tariff. 
Beläggningen i hallarna är av skiftande karaktär. 
Tinghallen, Väckelsång sporthall och idrottshallen i Ryd har en hög beläggning under 

säsong. I Tingsryd är beläggningen så hög att en ytterligare yta skulle behövas för att 

tillgodose alla föreningars önskade behov. 
Byahuset i Rävemåla har en förhållandevis låg beläggning. 

Vad det gäller gymnastiksalarna så har Söderporthallen en bra beläggning mycket tack 

vare att Tingsrydgymnasterna har stora delar av sin verksamhet förlagd där. Urshult och 

Konga bedöms ha låg beläggning. 
Att höja hyrorna i dagsläget bedöms inte relevant, då det exempelvis inte kan ge fullgod 

service vad det gäller städning på kvällar och helger! Städningen sköts i dag måndag till 

fredag innan skolstart på morgonen. Detsamma gäller vaktmästare i alla anläggningar 

bortsett från Tinghallen. 
Har man för avsikt att på sikt höja hyrorna bör man se över möjligheten med att erbjuda 

hyresgästerna service i form av tillgång till städ och vaktmästeri under kvällar och hel

ger. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Dialog med övriga kommuner i utredningen (bifogad bilaga 3) 

Sammanställning av uthyrda timmar 2016 i respektive anläggning (bifogad bilaga 4 och 

5) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kenth Axelsson 
Kultur-och :fritidssarnordnare 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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För'Valtnlngar,komrnunala föreningar, ledarl~dq ungdoilJsverksamhE!t 

Förvaltningar, komh)un~la föreningar~ ledarledd ungdomsverksamhet 

i=clrvaltriingar; ·kommunala tii"reningar, ledarledd senlorverksamhet 

l'örvalt[lfngar, \<Qmffiunala fö"renii:iga_r, .l.edarledd senio.ry_e_rksamh~t 

Gyll)nastiksaiar, TinghaUens B-sal, /{yds s:sal, Söderportilallen 

Föhialt~lngar, konimuhala flirerilngar, ledarledd ungdörnsverksamhet: 

Förvaltningar, kommunala töreningar, led<irledd senforverk~_amhet, 

Badminton, 
övriga 
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.Kr 
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Förslag gällande ny taxa vid Gibson Auditorium 2017-03-09 

Taxeklass 1-Privat extern aktör 

Kommersiella evenemang med entreavgift, grundavgift 
timmar utöver 

Taxeklass 2- Privat extern aktör 

Föreläsningar och konferenser utan entreavgift, ·grundavgift 
timmar utöver 

Taxeklass 3- Föreningar i kommunen (ideella) 

Lokala evenemang med entre, grundavgift 

timmar utöver 

Lokala evenemang utan entre, grundavgift 

timmar utöver 

föreningsmöten gmndavgift 

timmar utöver 

Taxeklass 4- Kommunens interna förvaltningar 

Möten och föreläsningar gmndavgift 

timmar utöver 

Samarrangemang, ex barnteater med fri entre, gmndavgift 

timmar utöver 

Tillval: 

Ljud och ljus skötsel 

Repetition och förberedelse i anslutning till evenemang 

timmar utöver 

8000:-/ 8h 

750:-/ h 

1000:-/4h 
750:-/h 

500:- /4h 

200:- /h 

500:-/4h 

150:-/h 

500:-/4h 

150:-/h 

1000:-/4h 

200:-/h 

500:-/4h 

100:-/h 

500:-/h 

500:-/4h 

150kr/h 

Bokning sker via: 

Medborgarkontoret 
Telefon 0477-441 00 
medborgarkontoret@tingsryd.se •

Tingsryds 
kommun 
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Kommun 

Tingsryd 

Ljungby 

Älmhult 

Emmaboda 

Lessebo 

hyra förening 

65 kr ungdom 

130 kr senior 

140kr 

55 kr 

65kr 

90kr 

Översyn av taxor på idrottshallar 

Mätvärde ful/stor idrottshalf 42x22 m 

hyra extern 

155kr 

280kr 

240kr 

190kr 

150kr 

,_,..,:.=,, . ~'"=""==---====w;:,µ,=iq;, •. 1/Jm • ~,:c- "ll'P:l=...,,=c.-"'" .. m,..:::,.,.1 , .. -tl!~w,a.Ji; .m """' .; .::: ... -. ,uu-th, :;;:u,,o:. =-~ ,·.=~ .. ·•··. ;0s1.<IC\i ,c..:~ =" ,\~.,=.=:..: =---W en... '""' .~,· ,·-·"'··-· 
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Huvudobjekt 

Gibson Auditori 
Konqa Gvmnast 
Rvds Idrottshall 
Söderporthallen 
TinQhallen 
Urshults Gvmna 
VäckelsånQs ldr 
Almeboda sport 
Summa 

--- Urval ---
Bokningar: 20160101-20161231 00.00-24.00 

Objekt: (alla) 
Kunder: (alla) 

Antal timmar Antal tillfällen Timmar/bokning % timmar av Antal bokningar Belopp 
i snitt uthvrd tid 

1 930,50 5-01 3,85 24,32 271 74495,00 

210,00 140 1,50 2,65 18 10 705,00 

1 291,25 817 1,58 16,27 167 133 090,00 

475,00 231 2,06 5,98 19 24342,50 

2 428,00 1251 1,94 30,59 330 141 580,00 

205,50 173 1, 19 2,59 29 18 547,50 

940,75 697 1,35 11,85 143 108 886,25 

455,75 331 1,38 5,74 53 46 070,00 

7 936,75 4141 1,92 100,00 1030 557 716,25 

Verkligt värde 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 
Box88 
362 22 TINGSRYD 
0477-441 61 
E-post:Kenth.Axelsson@Tingsryd.se 

Objekt/text 

Tinghallen/A-hall 
Tinghallen/A-hall/Halva 1 
Tinghallen/A-hall/Halva 2 
Tinghallen/A-hall/Bana 1 
Tinghallen/B-hall 
Tinghallen/Foajen 
Summa 

Ryds ldrottshall/A-hall 
Ryds ldrottshall/A-hall/Halva 1 
Ryds ldrottshall/A-hall/Halva 2 
Ryds ldrottshall/A-hall/Bana 1 
Ryds ldrottshall/B-hall 
Ryds ldrottshall/C-hall 
Summa 

Väckelsångs Idrottshall 
Väckelsångs Idrottshall/Bana 1 
Väckelsångs Idrottshall/Bana 2 
Summa 

Söderporthallen 
Summa 

Urshults Gymnastiksal 
Summa 

Konga Gymnastiksal 
Summa 

Älmeboda sporthall 
Älmeboda sporthall/Halva 1 
Älmeboda sporthall/Halva 2 
Älmeboda sporthall/Bana 1 
Älmeboda sporthall/Bana 2 
Summa 

Gibson Auditorium 
Summa 

Tillägg 
Summa 

TOTALT 

Rapportnamn TOTALSAM-SAM-01 

SAMMANSTÄLLNING 
Totalsammanställning 

2017-07-14 

Summa 

98 890,00 
6 402,00 

300,00 
2 000,00 

33 917,00 
80,00 

141 589,00 

113 670,00 
5 190,00 
6 495,00 

80,00 
6 340,00 
1 318,00 

133 093,00 

105 553,00 
3 335,00 

00,00 
108 888,00 

24 342,00 
24 342,00 

18 548,00 
18 548,00 

10 705,00 
10 705,00 

33 248,00 
4 865,00 
2 780,00 
5 020,00 

160,00 
46 073,00 

74 495,00 
74495,00 

-228,00 
-228,00 

557 505 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Jus~, 

1 

§ 80 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 
Dnr2017/461 800 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar utvecklingschefens yttrande som svar på 
Region Krono bergs remissutgåva av Regional kulturplan 2018-2020. 

2. Följande formulering läggs till: Kommunen bör utnyttja de resurser 
som finns hos bygdegårdar och studieförbund vid de orter där 
kommunen saknar bibliotek. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2017 reviderar Region Kronoberg den regionala kulturplanen för 
Kronobergs län. Den reviderade kulturplanen gäller åren 2018-2020. 
Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar 
hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet 
som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. 

Utvecklingschefen lämnar förslag till yttrande till kultur-och fritidsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Remissutgåva regional kulturplan 2018-2020 inklusive följebrev 
2. Skrivelse från utvecklingschefen 2017-07-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar om ett tillägg i stycket prioritering nummer tre: 

Kommunen bör utnyttja de resurser som finns hos bygdegårdar och 
studieförbund vid de orter där kommunen saknar bibliotek. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller yrkandet. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

Förslag till 

TJÄNSTESKRNELSE 

2017-07-14 

Kommunstyrelsen 

Remissvar Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande som svar på Region Kronobergs remiss

utgåva av Regional Kulturplan 2018-2020. 

Sammanfattning 

Vår vision 2030 är att Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modem lands

bygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här 

finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 

mänskliga möten. 

För att nå detta måste samtliga underliggande politikområden samverka. Det gäller i hög 

grad kulturen då kultur i bästa fall kan vara ett verktyg för samhällsutveckling men 

också till reflektion och dialog. 

Kulturplanen fungerar som en minsta gemensam nämnare för kommunerna i regionen 

att samverka kring. Viktigt är att varje kommun kan fortsätta att utveckla sina unika 

värden men ändå vara en del av helheten. Samtidigt vill vi påtala att alla kommuner i 

Kronobergs län gränsar till ett annat län vilket gör att vi inte kan låsa fast oss vid admi

nistrativa gränser utan måste ha ett större, regionalt samverkanstänkande. Tingsryds 

kommun vill i det sammanhanget lyfta fram bland annat samverkan kring film och 

finansiering av film via bildande av en filmfond som ett sådant lite större regionalt in

tresse som skulle behöva tillgodoses. Att få" se sin hembygd och identitet speglas i fil

mer, litteratur, bildkonst och inom scenkonsten är viktigt för människor. Mycket få fil

mer spelas in i Kronobergs län beroende på att det är svårt att finansiera dem här. Ge

nom en filmfond skulle vi kunna sätta länet och dess kommuner på kartan vilket i en 

förlängning bidrar till tillväxt och en positiv självbild. För att få filmare att förlägga 

inspelningar till våra trakter krävs att filmare kan finna finansiering här. Det vet man i 

såväl Skåne som Trollhättan/Göteborg. Tingsryd har inga pengar i nuläget att lägga på 

en filmfond men vill ändå bidra till att en sådan bildas i Blekinge och Kalmar län och 

förhoppningsvis även Kronoberg. 

Utmaningar och prioriterade utvecklingsområden är ur Tingsryds perspektiv till stor 

del relevanta i den kulturplan som nu presenteras även om vi skulle vilja trycka lite mer 

på vissa av dem. 

Tingsryds kommun står helt bakom prioriteringen att ha en kulturell infrastruktur som 

är tillgänglig i hela länet. För Tingsryds kommun som är en landsbygdskommun där 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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människor i hög grad bor i glesbygd och på mindre orter är den kulturella infrastruk

turen oerhört viktig. För att understödja den behöver fler arrangörer arrangera mer på 

fler orter inom fler områden. Det behövs fler som kan och förmår visa inte bara filmer 

som ses av en bred publik utan även lite smalare filmer. 

Riksteaterns utbud av pjäser, konsertföreningens olika högkvalitativa konserter, AMB:s 

musikalproduktioner, Korröfestivalen, lokala initiativ i mindre format och stora evene

mang där hela samhällen går samman - vi behöver dem och vill i hög grad hjälpa dem 

att fortsätta och våga satsa. 

Kommunen saknar statlig eller regional museiverksamhet och dess invånare får bege sig 

till andra orter för att kunna ta del av museernas fria förmedling av kunskap och upple

velser. Fler författare behöver komma ut och möta läsare i kommunen, fler utställningar 

nå våra invånare osv. 

Vi har ett rikt och kreativt föreningsliv i kommunen som behöver stöd i sin vidare ut

veckling. Kommunalt kommer vi att jobba mycket med den frågan då vi inför ett nytt 

bidragssystem 2018 men regionalt behövs mer stöd, utbildning och uppmuntran till ar

rangörer. Vi skulle gärna se att de museer som finns i regionen spänner bågen lite extra 

och försöker nå en publik ännu längre bort. Kanske kan den digitala utveckling som just 

nu pågår bidra till att hitta lösningar som låter även glesbygdsbor få kontakt med 

museer. 

Stöd behöver inte enbart vara av ekonomisk karaktär utan det är minst lika viktigt att 

bidra med kunskap i andra möjligheter till finansiering, teknik, erfarenhetsutbyten mel

lan olika föreningar, internationella utbyten, kompetensutveckling av ledare och inte 

minst ett erkännande från det offentliga. Många ideella timmar läggs i våra föreningar 

och där behöver vi såväl lokalt som regionalt bli bättre på att synliggöra den prestation 

som görs och lyfta dess betydelse. 

Av stor vikt för Tingsryd är kompetensförsörjningen och företagens utveckling i kom

munen. Att regionalt ha kulturorganisationer med regionala uppdrag som kan ge arbete 

åt utövande konstnärer inom flera olika kulturområden är av stor vikt för den fortsatta 

utvecklingen. En önskedröm vore att få till sig en kulturorganisation med regionalt upp

drag och om detta inte är möjligt är turnerande verksamhet av stor vikt. Det bidragssy

stem som Tingsryd nu inför kommer att uppmuntra till arrangörskap. 

Prioritering nummer två, att Kronoberg ska vara en internationell arena för det munt

liga berättandet, kräver ur Tingsryds synvinkel ett utvecklingsarbete som ännu inte på

börjats. Vi är glada över den skjuts ett utnämnande av Sagobygden till Världskulturarv 

skulle ge hela regionen. Samtidigt har vi i kommunen arbetat hårt de senaste åren med 

att få en ekonomi i balans och hårda prioriteringar har gjorts. Många i vår kommun upp

lever att vi har gått hårdhänt fram, bland annat när det gäller biblioteken, och att då 

börja prata om nysatsningar på muntligt berättande kommer kanske inte att tas väl emot 

på kort sikt. I ett längre perspektiv, mot slutet av den perioden för den föreslagna kul

turplanen, kan Tingsryd komma att ansluta sig till detta och bedriva ett lokalt utveckl

ingsarbete som sluter an till det man redan har i Ljungby och Alvesta kommun. 

Vi ser även rörlig bild, digitalisering och filmskapandet som ett sätt att ta vara på det 

muntliga berättandet och bearbeta och tillgängliggöra det ytterligare. Skapandet av en 

regional filmfond skulle här kunna understödja denna prioritering. 
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besöksadress 
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Likaså vill vi trycka på att det muntliga berättandet behöver inkludera alla de människor 

som flyttat in i regionen från andra länder med andra traditioner som behöver synliggö

ras. Där kan regionen och kanske också staten inom andra politikområden komma in 

och samverka med kulturen. Ur demokrati-perspektiv är det mycket viktigt att vi i 

kommunerna verkligen inkluderar de människor som flyttat hit. Det innebär också att vi 

måste lära känna varandras berättelser och drömmar. Det muntliga berättandet är starkt i 

många länder i världen och kan ge en positiv influens till den tradition länet har i Sago

bygden. 

Prioritering nummer tre handlar om att Kronoberg ska vara ledande i arbetet med ytt

randefrihet och infrastrukturen för litteratur och läsfrämjande skall stärkas. Ett av Tings

ryds kommuns mål är att andelen avgångselever i åk 9 som fått behörighet till gymna

sieskolans nationella program skall öka årligen. Läsfrämjande och tillgång till litteratur 

kan vara en faktor som bidrar till måluppfyllelsen. Vi ställer oss positiva till priorite

ringen och ser den som ett sätt att stärka arbetet inte bara i skolorna utan även i före

ningslivet genom att arbeta med dialoger och demokratifrågor. I det nya bidragssystem 

vi kommer att införa är dialogmöten en del av metoden och där kommer frågor kring 

demokrati, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor att vara i centrum. 

En närmare koppling till Det fria ordets hus i Växjö är möjlig under treårsperioden un

der förutsättning att vi hittar något som går att koppla till vår kommun. I dagsläget har 

vi för dålig kunskap om vad som erbjuds och uppfattar att då vi saknar institut

ion/museum har vi i dagsläget få beröringspunkter. 

Den sista prioriteringen som handlar om en stärkt infrastruktur för bild och formom

rådet är inte kopplad till något direkt kommunalt mål. Däremot arbetar vi redan med att 

försöka utveckla den konst- och hembygdsrunda som genomförs i kommunen årligen. 

Den är ett samarrangemang mellan Tingsryds kommun, Hembygdsföreningarna och 

Tingsryds Konstförening. Vi ser stora behov av att tillföra kompetens vad gäller digita

lisering och ny teknik liksom att få med yngre konstnärer i sammanhanget. Även ut

ställningsverksamhet som når ut till människor i hela kommunen, gärna genom använ

dande av modern teknik, är prioriterat. Ett generationsskifte inom styrelser i många för

eningar, inte bara inom bildkonstområdet, är på gång och leden av kandidater som vill ta 

över är glesa. Här behövs bildas kluster eller centra där man kan få stöd och nya ideer. I 

Tingsryd har vi försökt få till samverkan med LNU för att åstadkomma lite utveckling 

men vi ser gärna att man regionalt jobbar vidare i den riktningen. 

Att underhålla den konst som redan finns i kommunen är ett annat område som ur vårt 

kommunala perspektiv behöver prioriteras. Vi måste bli bättre på att bevara värden utan 

att för den sakens skull sluta ta till oss av det nya. Här handlar det till stor del om både 

kunskap, ekonomi och en pedagogisk förmåga att förmedla bild- och formkonstens 

värde i konkurrens med andra behov i samhället. Kanske finns det andra finansierings

former eller lösningar om man går ihop regionalt? 

Vad Tingsryds kommun saknar i Kulturplanen är barn- och ungdomsperspektivet som 

är prioriterat hos oss. Just nu har Utvecklingsavdelningen fått i uppdrag att göra ett för

slag till kultur- och fritidspolitisk strategi och vision för Tingsryds kommun. Den är 

under framtagande och har inte beslutats politiskt ännu. Ett spår i det arbetsmaterial som 

är under framtagande är att alla barn och ungdomar skall få möjlighet till en grundläg

gande musikalisk utbildning. Lika väl som man trycker på det muntliga berättandet är 
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den akustiska sången och musiken viktig. Vi har en lång tradition av visor som en del av 

våra berättelser och på bara några få generationer riskerar de nu att gå förlorade. Att i 

tidig ålder få lära sig spela på ett enklare instrument, läsa noter och sjunga tillsammans 

med andra är oerhört viktigt. Dessvärre riskerar vi idag att se musikutövande enbart som 

något man gör för sitt självförverkligande och inte som en kommunikativ färdighet. I 

läroplaner i skolan har ämnet fått en ganska blygsam plats. Timmarna räcker inte till att 

låta en hel klass lära sig noter på riktigt och öva på denna färdighet. Eldsjälar i lärarkå

ren gör underverk här och var men den stora, allmänna och befästa kunskapen i musi

kens språk går förlorad. Det som inte är snabbt tillgängligt och lätt att omedelbart ta till 

sig blir bortvalt. Den som inte lärt sig att lyssna på musik och kan förstå dess språk kan 

heller inte ta till sig av det komplexa utbud som finns. Inom alla områden behöver vi 

såväl bredd som spets och en grundläggande mµsikalisk utbildning av alla barn bidrar 

till flera av de mål vi har såväl kommunalt som nationellt. 

I Tingsryds kommun har vi inte de ekonomiska resurserna att idag erbjuda alla barn 

detta men om Region Kronoberg kunde prioritera området i Kulturplan 2018-2020 

skulle det vara till gagn även lokalt. Man skulle kunna göra regionala insatser där man 

samordnar musiklärare och körledare, kompetensutvecklar lärare så att de lär barn 

sjunga i rätt tonläge och inte som idag i ren okunskap förstör deras sång för all framtid 

osv. Genom att under den kommande treårsperioden bygga upp en kompetens regionalt 

skulle man sen i nästa period kunna göra en satsning som får effekt. 

Samtidigt skulle en sådan satsning på lång sikt få effekt på önskan att fler arrangerar 

mer. Genom att tillägna sig alfabetet blir litteraturen en ny värld. Genom att tillägna sig 

musiken och dess koder öppnar sig nya världar och då får vi fler som blir intresserade 

inte bara av att konsumera utan även av att vara med och arrangera och producera. För 

Tingsryds del går detta hand i hand med en av kommunens flaggskepp; gymnasieskolan 

Academy of Music and Bus in ess där unga människor lär sig både att utöva och produ

cera musik. Denna friskola har idag riksintag och låter tala om sig nationellt. Det är ett 

spår kommunen önskar fortsätta gå i och som är unikt för den här delen av länet. Här 

har vi som kommun vår särart och mycket att bidra med. 

Vi kan i Tingsryd även koppla på våra föreningar inom kulturområdet och samverka 

med Kulturverkstan för att få till stånd denna satsning lokalt. Med de planerna ser vi det 

som önskvärt att regionen hakar på och redan under kommande kulturplan bistår med 

att lyfta kompetensen regionalt inom området sång/musikutövande för barn och unga. 

Kulturskolorna är en viktig del av detta men det krävs större grepp för att nå alla unga. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2017 reviderar Region Kronoberg den regionala kulturplanen för Kronobergs län. 

Den reviderade kulturplanen omfattar 2018-2020. Kulturplanen är styrdokument för det 

kulturpolitiska området och omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den 

regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmo

dellen. 

Frågor man vill ha svar på är: 
-Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för kommunens utvecklingsarbete? För 

gemensam dialog och samverkan? 
-Ar utmaningar och prioriterade utvecklingsområden relevanta? Lyfts rätt frågor 

fram? Vad saknas? 
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-Under remissperioden efterfrågas särskilt kommunernas inspel kring om de priorite
rade utvecklingsområdena bidrar till några specifika mål på kommunal nivå. 

Remissyttrande kan lämnas till och med den 10 september 2017 

Kulturplanen lyfter fram fyra prioriterade områden och ett gemensamt för hela Sydsve
nge: 
-Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet 
-Kronoberg ska vara en internationell arena för det muntliga berättandet 
-Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och infrastrukturen för littera-
tur och läsfrämjande ska stärkas 
-Kronobergs infrastruktur för bild- och formområdet ska stärkas 
-Gemensamma sydsvenska prioriteringar där positionspapperet ej är antaget när detta 
remissyttrande skrivs. 

Ärendets beredning 
Utvecklingschefen har deltagit i två möten på regional nivå kring Kulturplanen där frå
gor kring planen har lyfts och diskuterats. Vidare har kontakt tagits med olika aktörer 
inom det lokala kulturområdet för att få en helhetsbild av frågan. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över tidigare kulturplan 2014-2017 har inhämtats 
Positionspapper "Kultur i det hållbara samhället" - SKL 
Förstudie 2017 "Filmfond Blekinge och Kalmar Län", Reaktor Sydost 
Kulturskoleutredningen "En inkluderande kulturskola på egen grund" 
Riksting för västerländsk konstmusik 05 april 2017 
Möte med Tingsryds konstförening 
Möte med Tingsryds konsertförening 
Möte med hembygdsföreningama 
Möte med Tingsryds Teaterförening 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Region Kronoberg 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 
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Till kommuner i Kronobergs län, det professionella 
kulturlivet, det civila. samhället, Länsstyrelsen i 
Kronobergs län och Linneuniversitetet. 

2017-06-22 

Remissutgåva av Regional kulturplan för 
Kronobergs län 2018 - 2020 

Bakgrund 
Under 2017 reviderar Region Kronoberg den regionala kulturplanen för 
Kronobergs län. Den reviderade kulturplanen omfattar 2018 - 2020. Kulturplanen 
är styrdokutnent för det kulturpolitiska området och omfattar hela det regionala 
kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i 
enlighet med kultursamverkansmodellen. 

Remissutgåvan av kulturplanen har arbetats fram i enlighet med förordningen för 
kultursamverkansmodellen och Gröna tråden, Region Kronobergs metod för att 
driva hållbart regionalt utvecklingsarbete. Kulturplanen tas fram och genomförs 
tillsammans med kommuner, det professionella kulturlivet och det civila. 
samhället. Arbetet går att följa via www.kulturplankronoberg.se. 

Efter beslut i kulturnämnden finns det möjlighet att lämna remiss på kulturplanen. 
Region Kronoberg välkomnar särskilt remissyttranden från 
kultursamverkansmodellens intressenter: kommuner i Kronobergs län, det 
professionella kulturlivet, det civila samhället, Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
Linneuniversitetet. 

Efter remissbehandling skall beslut om kulturplan fattas av regionfullmäktige den 
8 november och kulturplanen ska vara Kulturrådet tillhanda i början av 
november. Inkomna remissyttranden tillgängliggörs på 
www.kulturplankronoberg.se. 

Följande frågor ställs till remissutgåvan 
Fungerar kulturplanen som ett bra underlag för ert utvecklingsarbete? För 
gemensam dialog och samverkan? 

Är utmaningar och prioriterade utvecklingsområden relevanta? Lyfts rätt 
frågor fram? Vad saknas? 

Under remissperioden efterfrågas särskilt kommunernas inspel kring om 
det prioriterade utvecklingsområdet bidrar till några specifika mål på 
kommunal nivå 

Postadress 
Region Kronoberg 
351 88 Växjö 

Besöksadress 
Nygatan 20, 352 31 Växjö 

Telefon 04 70-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg .se 
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Lämna remissyttrande 
Remissyttrande kan lämnas till och med den 10 september 2017. 

Per post: 
Region I<ronoberg 
351 88 Växjö 

Markera remissyttrandet med 16RK1603. 

Digitalt 
På webbplatsen för Gröna Kronoberg 2025 
www.regionkronoberg.se/gronakronoberg går det att ladda ner remissutgåvan. 

Där finns även en flik där remissyttrande kan lä.tnnas direkt. 

Med vänlig hälsning 
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Sändlista: 

Alvesta ko.tntnun 
Lessebo ko.tntnun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 

Berättarnätet Kronoberg 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
Dans i Sydost 
Det fria ordets hus 
Hemslöjden i Kronobergs län 
Italienska palatset 
Kronobergs läns hembygdsförbund 
Kulturparken Småland 
Linnea Teatern 
Ljungbergmuseet 
Musik i Syd 
Reaktor Sydost 
Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Riksteatern Kronoberg 
Smålands Konstarkiv 

Centrumbildningar 
Intresseorganisationer för professionella kulturskapare 

ABF Kronoberg 
Folkuniversitetet Region Syd 
Ibn Rushd distrikt Östra 
Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd 
NBV Sydost . 
Medborgarskolan Region Öst 
Sensus Småland Öland 
SISU 
Smålands Idrottsförbund 
Studiefrämjandet i Kronoberg 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg 
Studieförbundet Bilda Sydöst 

Riksförbund för nationella minoriteter 
Intresseorganisationer för det civila samhället 

Linneuniversitetet 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Politiska parti.er representerade i Region Kronobergs fullmäktige 

I REGION KRONOBERG 
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REGION KRONOBERG 2017 
Antagen av regionfullmäktige 2017-:XX-:XX 

LAYOUT 
Länge Leve Kommunikation 2017 
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REGION KRONOBERGS PRIORITERADE 
0 

UTVECKLI NGSOMRADEN 2018-2020 

Region Kronoberg prioriterar fyra utvecklingsområden för att utveckla 

kulturområdet i Kronobergs län 2018-2020. Här beskrivs var Kronobergs 

län ska vara på kulturområdet år 2020 och vilka konkreta utvecklingsinsatser 

som tar oss dit. 

Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktu r som är t illgänglig i hela länet 

Kronoberg ska vara en internationell arena fo r det muntliga berättand et 

Kronoberg ska vara ledand e i arbetet med yttrandefrih et och infrastru kturen 

fo r li tteratur och läsfrämjande ska stärkas 

Kronobergs infrastruktur fo r bild- och fo rm området ska stärkas 

Gemensamma sydsvenska prioriteringar 

KULTUR OCH KU LTURPOLITIK 
- KULTURPLANENS SAMMANHANG 

För läsaren som vill fördjupa sig i bakgrunden till en regional ku ltu rplan och vad den 

resulte rar i. Denna del innehåll er definit ioner av viktiga begrepp på det kulturpolit iska 

området och en sammanfattn ing av vem som ansvarar för vad i kultu rpolitiken på 

nationell, regional och kommu nal nivå. 

Va d är en regional kulturp lan? 

Kultu rsa mverka nsmodell en 

Vad bli r resultatet av en kultu rplan? 

Kulturd efin ition 

Kult urens egenvä rd e och armlängds avstånd 

Nationell , regiona l och komm unal kulturpo litik - vem ansva rar fo r vad? 
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DEN KULTURELLA 
INFRASTRUKTUREN I KRONOBERG 

För läsaren som vill fördjupa sig i den kulture lla infrastrukturen i Kronobergs län . 

Denna del beskriver utmaningar på respektive konstområde och utgör den nuläges

analys som ligger till grund för de prioriterade utveckli ngsområdena 2018-2020. 

Centrala utmaningar på ku lturområdet i Kronoberg 

Teater och dans i Kronoberg 

Musik i Kronoberg 

Kulturarv och kulturmiijö i Kronoberg 

Muntligt berättande i Kronoberg 

Litteratur och läsfrämjande i Kronoberg 

Film i Kronoberg 

Bild- och formkonst i Kronoberg 

Hemslöjd i Kronoberg 

Det civila samhä llet och folkbi ldningen i Kronoberg 

0 

SA FORMAS OCH 
GENOMFÖRS KULTURPLANEN 

För läsaren som vill fördjupa sig i hur det går t ill när Region Kronoberg formar och 

genomför en regional kulturplan tillsammans med kultursamverkansmodellens 

intressenter. Här beskrivs också hur hållbart regionalt utvecklingsarbete bedrivs och 

de verktyg Region Kronoberg använder för att förverkliga målen i kulturplanen. 

Gröna tråden - en metod för hållbart regionalt utvecklingsarbete 

Dialogmodell och kultursamverkansmodellens intressenter 

Uppföijning av kulturplanen 

Hållbarhetsperspektiv 

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen 

Relation till andra strategier 

5 
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•• 
FORO 

Kommentar till remissutgåvan: 

Denna text skrivs efter remissperioden. Förordet anger 

den regionala kulturpolitiska ambitionen kopplat till 

vision och prioriterade utvecklingsområden • 
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REGION KRONOBERGS 
PRIORITERADE 

0 

UTVECKLINGSOMRADEN 
2018-2020 
Region Kronobergs kulturpolitiska vision - ett kulturliv med bredd och spets - blir verklighet 

genom de aktörer som tillsammans utgör den kulturella infrastrukturen i Kronobergs län: Region 

Kronoberg, länets kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället, nationella 

myndigheter och akademi. Kulturplanen förverkligas både genom aktörernas ordinarie verk

samhet och genom utvecklingsarbete. 

För att utveckla den befintliga kulturella infrastrukturen så prioriterar Region Kronoberg även 

fyra utvecklingsområden: 

KRONOBERG SKA HA EN KULTURELL INFRASTRUKTUR SOM ÄR TILLGÄNGLIG I HELA LÄNET 

KRONOBERG Sl<A VARA EN INTERNATIONELL ARENA FÖR DET MUNTLIGA BERÄTTANDET 

KRONOBERG SKA VARA LEDANDE I ARBETET MED YTTRANDEFRIHET OCH 
INFRASTRUKTUREN FÖR LITTERATUR OCH LÄSFRÄMJANDE SKA STÄRKAS 

KRONOBERG SKA HA EN STÄRKT INFRASTRUKTUR FÖR BILD- OCH FORMOMRÅDET 

De prioriterade utvecklingsområdena kommer att prägla det regionala utvecklingsarbetet på 

kulturområdet 2018-2020. Arbetet konkretiseras och följs upp genom den årliga verksamhets

planen för Region Kronobergs kulturnämnd samt konkreta handlingsplaner på förvaltningsnivå. 

En viktig erfarenhet från tidigare kulturplaner är behov av flexibilitet. Därför är insatserna som 

beskriver vad som ska hända 2018-2020 processinriktade och kan komma att förändras under 

perioden för att uppnå målen. 

Alla insatser ska bidra till de nationella och regionala kulturpolitiska målen och kvalitetssäkras 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med särskilt fokus på barn och unga, mångfald, jämställdhet 

och tillgänglighet. 

Utvecklingsområdena innehåller både styrkeområden och områden som behöver utvecklas i 

Kronoberg. De svarar upp mot några av de möjligheter och utmaningar som formulerats i dialog 

med kultursamverkansmodellens intressenter i Kronobergs län. 

7 
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KRONOBERG SKA HA 
EN KULTURELL INFRA
STRUKTUR SOM ÄR TILL
GÄNGLIG I HELA LÄNET 
Kronoberg är ett glesbefolkat län och möjligheter-

na för invånarna att utöva kultur och ta del av det 

gemensamt finansierade kulturutbudet varierar. Det 

kan handla om skillnader i individers intresse av 

kultur, men också strukturella förutsättningar som 

finns för olika grupper att utöva och ta del av kulrur. 

Möjligheterna påverkas av faktorer som ålder och 

utbildningsnivå, var i länet man bor, kulturpolitiska 

förutsättningar på kommunal nivå, ett fungerande och 

väl utvecklat arrangörskap samt tillgång till lokaler, 

mötesplatser och kollektivtrafik. 

För att hantera den här utmaningen har kulturorgani

sationer med regionala uppdrag utvecklat strategier för 

samverkan och uppsökande verksamhet för att göra 

kulturen mer rörlig. Den uppföljning som årligen görs 

visar att det strategiska arbetet med kultur i hela länet 

är ett styrkeområde och en framgångsfaktor i Krono

berg. Samtidigt signalerar uppföljningen att det är ett 

område som riskerar att försvagas framöver. 

KULTURPOLITISKA MÅL 

REGIONALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Kronoberg ska ha en 
kulturell infrastruktur 
som är tillgänglig i hela 
länet 

INDIKATORER PÅ 
REGIONAL NIVÅ 

Ökad geografisk 
spridning av kultur 
Andelen regionala 
kulturaktiviteter i länets 
kommuner ska ligga i nivå 
med befolkningen 

Ökat deltagande 
Högre andel av 
grupper som enligt 
kulturvaneundersökningen 
är underrepresenterade tar 
del av och utövar kultur 

Befolkningen ska öka 
Mellan 2014-2025 ska 
befolkningstillväxten i 
länet överstiga medianen 
för riket 

Utvecklingsarbetet för kultur i hela länet behöver 

dock balanseras mot möjligheterna att arbeta för 

konstnärlig förnyelse och kvalitet för att uppnå båda 

delarna i den kulturpolitiska visionen ett kulturliv 

med bredd och spets. 

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020? 

År 2020 erbjuder Kronobergs län många platser för 

kultur. Genom stärkt samverkan med kommunerna 

och det civila samhället, nätverk och erfarenhetsutby

ten har kulturorganisationer med regionala uppdrag 

vidareutvecklat sitt strategiska arbete för att tillgänglig

göra kultur i hela länet med utgångspunkt i de lokala 

förutsättningarna. 

År 2020 möter länets invånare kultur digitalt och på 

okonventionella arenor. Utvecklingsarbetet har bidra

git till att också invånare som inte själva aktivt tar del 

av kultur erbjuds möjlighet att möta den i vardagen. 

År 2020 är Kronobergs metoder för att tillgängliggöra 

kultur för länets invånare efterfrågade. En framgångs

faktor i arbetet är att kommunernas mottagarkapacitet 

på lokal nivå har stärkts för att möta upp kulturorga

nisationernas metodutveckling. 

NATIONELLA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Prioriteringen bidrar till 
att främja allas möjlighet 
till kulturupplevelser, 
bildning och till att 
utveckla sina skapande 
förmågor 

Prioriteringen bidrar till 
att särskilt uppmärk
samma barns och ungas 
rätt till kultur 

KOMMUNALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Under remissperioden 
efterfrågas särskilt kom
munernas inspel kring 
om det prioriterade ut
vecklingsområdet bidrar 
till några specifika mål på 
kommunal nivå 
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VAD SKA HÄNDA 2018-2020? 

För att nå målet med en kulturell infrastruktur som är 

tillgänglig i hela länet så kommer Region Kronoberg 

att samarbeta med berörda aktörer kring till exempel: 

• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte for kulturorga

nisationer med regionala uppdrag for att vidareut

veckla och sprida metoder som tillgängliggör kultur 

i hela länet 

• Mottagarkapacitet på kommunal nivå 

• Samverkan mellan kulturorganisationer med regio

nala uppdrag, folkbildningen och det civila samhället 

• Kultur på okonventionella arenor och platsspecifik 

kultur med utgångspunkt i lokala förutsättningar 

• Digitalisering, både vad gäller ökad tillgänglighet 

och konstnärlig utveckling 

• Förutsättningar för det civila samhället på lokal nivå 

med särskilt fokus på stödsystem och platser for 

kultur 

• Samverkan mellan olika aktörer och politikområden; 

utveckla formerna för kultur i skola, vård och om

sorg samt stärka kopplingen till samhällsplanering 

HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS? 

Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers 

ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel. 

KULTURPOLITISKA MÅL 

REGIONALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Kronoberg ska vara en 
internationell arena för 
det muntliga berättandet 

INDIKATORER PÅ 
REGIONAL NIVÅ 

Ökad 
internationalisering 
Antal nationella och 
internationella utbyten 
och samverkan ökar i 
Berättarnätet Kronobergs 
verksamhet 

Ökat deltagande 
Fler invånare och besökare 
tar del av Berättarnätet 
Kronobergs verksamhet 

KRONOBERG SKA VARA 
EN INTERNATIONELL .. 
ARENA FOR DET MUNT-
LIGA BERÄTTANDET 
Kronoberg har en unik berättartradition. Berättarnätet 

Kronoberg har sitt säte i Ljungby och verksamhet 

i Sagobygden som utgörs av Alvesta, Ljungby och 

Almhults kommuner. Berättarnätet Kronoberg är part 

i det nationella arbetet med att tillämpa Unescos kon

vention om tryggande av det immateriella kulturarvet. 

Under 2017 har Sverige ansökt om att Kronobergs 

muntliga berättartradition, med Berättarnätet Krono

berg och Sagobygden i spetsen, ska bli landets första 

goda exempel i UNESCO:s register för tryggandet av 

det immateriella kulturarvet. 

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020? 

År 2020 är Kronoberg en nationell och internationell 

samarbetspart i frågor som rör det immateriella kul

turarvet med inriktning på det muntliga berättandet. 

Kronoberg uppmärksammas för sitt arbete med det 

platsspecifika immateriella kulturarv som är unikt för 

länet och de metoder som utvecklats av Berättarnätet 

Kronoberg. Kronobergs utveckling på området har 

även bidragit till att stärka det immateriella kulturarvet 

som konstform på nationell nivå. 

År 2020 har en stabil grund skapats for att göra det 

muntliga berättandet till en profilfråga för Kronoberg. 

Sagobygdens kommuner arbetar tillsammans for att 

använda den muntliga berättartraditionen som en 

gemensam resurs och inspirerar till sektorsövergripande 

samverkan kring invånarnas egna berättelser, arbete 

med demokrati och integration samt besöksnäring. 

NATIONELLA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Prioriteringen bidrar. till 
att främja ett levande 
kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas 

Prioriteringen bidrar till 
att främja internationellt 
och interkulturellt utbyte 
och samverkan 

KOMMUNALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Under remissperioden 
efterfrågas särskilt kom
munernas inspel kring 
om det prioriterade ut
vecklingsornrådet bidrar 
till några specifika mål på 
kommunal nivå 

9 
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VAD SKA HÄNDA 2018-2020? 

För att nå målet att bli en internationell arena för det 

muntliga berättandet kommer Region Kronoberg att 

samarbeta med berörda aktörer kring till exempel: 

• Berättarnätet Kronobergs förutsättningar att verka 

på en lokal, regional, nationell och internationell 

arena och sprida erfarenheter och metoder 

• Kompetensutveclding kring den muntliga berättar

tradition som finns i Kronoberg samt invånare och 

besökares möjligheter att ta del av och utöva den 

• Kompetensutveclding för professionella kultur

skapare på området för att säkerställa utveckling 

och konstnärlig förnyelse 

• Samverkan mellan olika aktörer och politikområ

den; utveckla formerna för kultur i skola, vård och 

omsorg samt stärka kopplingen till besöksnäring 

HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS? 

Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers 

ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel. 

Ambitionen är även att under perioden arbeta för en 

utökad kommunal, regional och statlig finansiering. 

KRONOBERG SKA VARA 
LEDANDE I ARBETET MED 
YTTRANDEFRIHET OCH 
INFRASTRUKTUREN 
FÖR LITTERATUR 
OCH LÄSFRÄMJANDE 
SKA STÄRKAS 
Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv och vär

nandet av det fria ordet har en särskilt stark ställning 

i länet. Många skriver i Kronoberg och länet har Best 

bibliotek per invånare i landet. Litteratur som konst

form har stor betydelse för ett demokratiskt samhälle 

och det är viktigt att lyfta fram den konstnärliga 

utvecklingen och förutsättningarna för professionella 

kulturskapare på området. Att särskilt värna det fria 

ordet, demokrati och yttrandefrihet är viktigt för att 

skapa mångfald och möten mellan olika människor 

och berättelser, särskilt i ett län med de demografiska 

utmaningar som Kronoberg står inför. 

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020? 

År 2020 lyfts Kronobergs metodiska arbete med ytt

randefrihet som ett gott exempel för att möta några av 

de utmaningar som skrivande och debatt medför i ett 

globaliserat och digitaliserat samhälle. Verksamheten 

i Det fria ordets hus har utvecklats till en resurs i det 

kommunala arbetet med yttrandefrihet, framförallt 

för barn och unga, vilket bidragit till att stärka kopp

lingen mellan länets litterära arv, samtida litteratur och 

invånarnas egna uttryck. 

År 2020 står frågor om yttrandefrihet och litteratur 

högt på agendan i Kronoberg. Länet håller på att 

utvecklas till en plats som professionella författare 

väljer att verka på. Strategiska utvecklingsinsatser har 

bidragit till att förbättra villkoren för författare i länet 

och Kronoberg är en självklar plats för både skrivande 

och läsande. 

År 2020 har bibliotekens roll som lokala mötesplatser 

stärkts vilket bidrar till att skapa öppna och hållbara 

livsmiljöer i Kronoberg. Biblioteksrummet har utveck

lats och innovativa lösningar skapats för att främja 

läsande och möta invånarnas behov. 
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KULTURPOLITISKA MÅL 

REGIONALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Kronoberg ska vara 
ledande i arbetet 
med yttrandefrihet 
och infrastrukturen 
för litteratur och 
läsfrämjande ska stärkas 

INDIKATORER PÅ 
REGIONAL NIVÅ 

Det fiia ordets hus som 
regional resurs 
Akci.viteter utanför V:ixjö 
kommun ska öka 

Författares villkor 
Fl~r författare bosätter sig i 
län.er och inlkomsnnivån för 
yrkesgruppen ökar 

Invånarnas läsvanor 
Antalet in:vånare som läser 
och utlåning på bibliotek 
ska vara större än i rlket 

VAD SKA HÄNDA 2018-2020? 

För att nå målet att vara ledande i arbetet med yttrande

frihet och stärka infrastrukturen för litteratur och 

läsfrämjande kommer Region Kronoberg att samarbeta 

med berörda aktörer kring till exempel: 

• Yttrandefrihet, det litterära arvet och invånarnas 

egna uttryck på lokal nivå 

• Förutsättningar för en regional fristadsmodell 

anpassad efter Kronobergs förutsättningar 

• Samordning av arbetet med litteratur och läsfräm

jande och interregionala samarbeten, erfarenhetsut

byten och utvecklingsprojekt 

• Villkoren för professionella författare i Kronoberg, 

nätverk och kompetensutveckling 

NATIONELLA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Prioriteringen bidrar till 
att främja allas möjlighet 
till kulturupplevelser, bild
ning och till att utveckla 
sina skapande förmågor 

Prioriteringen bidrar till 
att främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse 

Prioriteringen bidrar till 
att särskilt uppmärk
samma barns och ungas 
rätt till kultur 

Prioriteringen bidrar till 
att alla i Sverige, oavsett 
bakgrund och med ut
gångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar, 
ska ges möjlighet att ut
veckla en god läsförrnåga 
och ha tillgång till littera
tur av hög kvalitet 

KOMMUNALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Under remissperioden 
efterfrågas särskilt kom
munernas inspel lcr~g 
om det prioriterade ut
vecklingsområdet bidrar 
till några specifika må'! på 
kommunal nivå 

• Innovationsarbete på biblioteksområdet för att 

främja läsande och stärka biblioteken som lokala 

mötesplatser 

• Samverkan mellan olika aktörer och politik

områden; utveckla formerna för kultur i skola, 

vård och omsorg, stärka kopplingen till näringsliv 

(företagsfrämjande stödsystem) samt till folkhälsa 

(små barns språkutveckling och läsfrämjande inom 

idrottsrörelsen) 

HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS? 

Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers 

ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel. 

11 
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KRONOBERGS INFRA
STRUKTUR FÖR BILD-

o 

OCH FORMOMRADET 
SKA STÄRKAS 
I Kronoberg finns en historia av att arbeta med 

formgivning och konsthantverk i trä och glas. Lä-

nets utveckling för ett vitalt konstliv sker genom ett 

utforskande där tradition och nyskapande möts. Idag 

pågår ett undersökande och omprövande om vad plat

sen Småland är utifrån ett lokalt och regionalt sam

manhang, ofta i samarbeten mellan olika konstnärliga 

discipliner. En brokighet av aktörer bidrar tillsammans 

med att skapa ett utbud för publik och deltagare att ta 

del av konst - museer, gallerier, konstrundor, fören

ingsliv, festivaler, konstlabb, workshops, performance 

och events. 

KULTURPOLITISKA MÅL 

REGIONALA KUL
TURPOLITISKA MÅL 

Kronoberg ska vara 
ledande i arbetet 
med yttrandefrihet 
och infrastrukturen 
för litteratur och 
läsfrämjande ska stärkas 

INDIKATORER PÅ 
REGIONAL NIVÅ 

Ökad samverkan 
Antal interregionala, 
nationella och 
internationella utbyten och 
samverkan ökar 

Konstnärers villkor 
Fler bild- och 
forrnkonstnärer bosätter sig 
i länet och inkomstnivån 
för yrkesgruppen ökar 

Geografisk spridning av 

konstpedagogik för barn 
och unga 
Den konstpedagogiska 
verksamheten ska nå barn 
och unga i hela länet 

; 

i 

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020? 

År 2020 finns det platser för samtal och möjligheter 

till kompetensutveckling för höjd kunskapsnivå och 

ökad kapacitet utifrån de olika aktörernas förutsätt

ningar. Kronobergs roll som partner för internationella 

utvecklingsinsatser har stärkts tillsammans med regi

onerna i Sydsverige. Länets invånare och besökare har 

större möjligheter att ta del av en mångfald av bild

och formupplevelser och konstnärliga uttryck. 

År 2020 finns Ber möjligheter för bild- och form

konstnärer genom konstnärliga projekt, arenor för 

bild- och form samt residensverksamhet, där konstnä

rer kan fördjupa sitt arbete genom att vistas på plats 

under en begränsad tid. Förutsättningarna för återväxt 

har förbättrats och länet fortsätter utvecklas till en 

spännande plats som professionella konstnärer väljer 

att verka på. 

År 2020 kan barn och unga i hela länet ta del av 

konst, både genom att ta del av professionella konst

närers arbete och möjligheter att skapa själva. Den 

konstpedagogiska verksamheten i länet tar tillvara 

potentialen i samtida konstnärliga uttryck. 

NATIONELLA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Prioriteringen bidrar till 
att främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse 

Prioriteringen bidrar till 
att främja internationellt 
och interkulturellt utbyte 
och samverkan 

Prioriteringen bidrar till 
att särskilt uppmärk
samma barns och ungas 
rätt till kultur 

Prioriteringen bidrar till 
att arkitektur, formgiv
ning och design ska ges 
goda förutsättningar för 
sin utveckling 

l 

KOMMUNALA 
KULTURPOLITISKA 

MÅL 

Under remissperioden 
efterfrågas särskilt kom
munernas inspel kring 
om det prioriterade ut
vecklingsområdet bidrar 
til! några specifika mål på 
kommunal nivå 
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VAD SKA HÄNDA2018-2020? 

För att nå målet att stärka infrastrukturen för bild- och 

formområdet så kommer Region Kronoberg att samar

beta med berörda aktörer kring till exempel: 

• Samverkansformer mellan aktörer inom bild- och 

formornrådet i länet och verksarnhetsutveckling för 

kulturorganisationer med regionala uppdrag 

• Möjligheter för nya initiativ och aktörer att bidra 

till att utveckla infrastrulcturen för bild- och form

området i Kronoberg 

• Villkoren för professionella bild- och formkonstnä

rer i Kronoberg, nätverk och kompetensutveckling 

• Interregionala samarbeten, erfarenhetsutbyten och 

utvecklingsprojekt 

• Utveckling av den konstpedagogiska verksamheten 

för barn och unga 

• Samverkan mellan olika aktörer och politikområ
den; utveckla formerna för kultur i skola, vård och 

omsorg, stärka kopplingen till näringsliv (företags

frärnjande stödsystem) samt till samhällsplanering 

(offentlig gestaltning) 

1 Läs mer på www.regionsamverkan.se 

2 Läggs till när positionspapperet är antaget 

HUR SKA INSATSERNA GENOMFÖRAS? 

Insatserna genomförs inom ramen för berörda aktörers 

ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel. 

Ambitionen är även att under perioden arbeta för en 

utökad statlig finansiering vad gäller samordning av 

bild- och formområdet. 

GEMENSAMMA 
SYDSVENSKA 
PRIORITERINGAR 
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan 

för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge, 

Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. 

Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsilctigt 

hållbar utveckling för Sydsverige. På kulturområdet 

sker samarbetet på politisk nivå i ett kulturutskott med 

regionala kulturpolitiker och på tjänstemannanivå med 

regionalt ansvariga tjänstepersoner. 1 

Kulturutskottet arbetar för att skapa en grund för 
strategiskt kunskapsutbyte samt för att stimulera till 
samarbeten inom prioriterade utvecklingsområden. 

Kulturutskottet har enats om tre sydsvenska kulturpoli

tiska prioriteringar som beskrivs i ett positionspapper.2 

13 
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u UR 0 IK oc 
KULTURPLA ENS SAMMANHANG 

.. 
VAD AR EN REGIONAL KULTURPLAN? 

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela det 

regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag 

i enlighet med kultursamverkansmodellen. För att en region ska få fördela statsbidrag 

till regional kulturverksamhet utarbetas en flerårig regional kulturplan. 

Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en statlig förordning. Kulturplanen 

tas fram och genomförs tillsammans med kommuner, det professionella 

kulturlivet3 och det civila samhället.4 En kulturplan är styrande för vissa aktörer 

och stöcljande för andra. Kulturplanen är en av de understrategier som bidrar till 

genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin fö r Kronobergs län - Gröna 

Kronoberg 2025. Kulturplanen har arbetats fram i enlighet med förordningen för 

kultursamverkansmodellen och Gröna tråden, Region Kronobergs metod för att driva 

hållbart regionalt utvecklingsarbete. 

3 Det professionella kulturlivet avser verksamma såväl inom som 11tom statsbidragsmottagande organisationer 

(Kulturrådets riktlinjer for arbete med regionala kulturplaner, 2016) 

4Det civila samhället kan definieras som en arena, skildftån staten, marknaden och det enskil.da hushållet, där 

människor, grupper och organisationer agerar tillsammans for gemensamma intressen (Kulturrådets riktlinjer for 

arbete med regionala kulturplaner, 2016) 
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PROFESSIONELL TEATER-, DANS- OCH MUSIKVERKSAMHET 

MUSEIVERKSAMHET 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET OCH LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE VERKSAMHET 

KONST- OCH KULTURFRÄMJANDE VERKSAMHET 

REGIONAL ENSKILD ARKIVVERKSAMHET 

FILMKULTURELL VERKSAMHET 

FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD 

15 
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VA BLI RESULT JET 
AV EN K.ULTURPLAN? 
Det här är den tredje regionala kulturplanen i Krono

bergs län. Tillsammans med länets mångfald av aktörer 

på kulturområdet har Region Kronoberg flyttat fram 

positionerna på flera områden. Den regionala kul

turbudgeten har utökats och regionala satsningar har 

genomförts, vilket resulterat i att Kronobergs län har 

prioriterats i fördelningen av statsbidrag. Den kultur

politiska organisationen har stärkts, både internt inom 

Region Kronoberg och externt genom samarbeten 

inom Regionsamverkan Sydsverige. Här beskrivs några 

av de viktigaste resultaten från det utvecklingsarbete 

som genomförts hittills. 

ETT STÖRRE UTBUD AV 
PROFESSIONELL DANS 

Tillsammans med Regionteatern Blekinge Krono-

berg har en framgångsrik modell utvecklats byggd på 

samverkan. Samproduktion, residens, interregionala 

samarbeten samt nationella och internationella gästspel 

har lagt grunden för konstnärlig förnyelse, ökad spets 

och hög konstnärlig kvalitet samt gjort det möjligt för 

invånarna i regionen att ta del av professionell dans som 

konstform. 

UTVECKLING AV BILD- OCH FORMOMRÅDET 

En utveckling för att stärka bild- och formområdet 

har påbörjats. Genom det experimentella residenspro

grammet Residence-in-Nature och samverkan med 

grannlänen i projektet Nya Småland har initiativ tagits 

för att synliggöra Sydsverige som en nationell och in

ternationell samarbetspart med spets. Under perioden 

har barn och unga i Kronoberg även fått bättre möjlig

heter att ta del av konstpedagogisk verksamhet genom 

ett kulturpolitiskt uppdrag till Ljungbergmuseet. 

ETT UNIKT CENTRUM FÖR KULTURARV 

Kulturarvscentrum Småland erbjuder en miljö för både 

bevarande och tillgängliggörande och innefattar även 

ett öppet magasin med Sveriges största kulturhistoriska 

samlingar av glas och glasbruksföremål. Swedish Glass 

Net - samverkan kring ett nationellt ansvar för det 

svenska glaset och Glasrikets arkiv och samlingar har 

utvecklats inom det så kallade Glasrikeuppdraget. 

DET FRIA ORDET OCH DEN STARKA MUNT

LIGA BERÄTTARTRADITIONEN 

Kronobergs län ligger i framkant genom att värna det 

modiga litterära kulturarvet, det uppmärksammade 

arbetet med det fria ordet och den starka muntliga 

berättartraditionen. Under 2017 har Sverige ansökt 

om att Kronobergs muntliga berättartradition, med 

Berättarnätet Kronoberg och Sagobygden i spetsen, ska 

bli landets första goda exempel i UNESCO:s register för 

tryggandet av det immateriella kulturarvet. 

STÄRKT DIALOG OCH SAMVERKAN MED 

DET CIVILA SAMHÄLLET 

Förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att 

delta i lokalt och regionalt utvecklingsarbete har stärkts. 

Bidragssystemet för länets studieförbund har ställts om 

för att skapa bättre möjligheter till samverkan. För att 

ytterligare stärka dialogen med det civila samhället har 

Region Kronoberg medverkat i utvecklingsprojektet 

KiCK-Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan

som drivits av Ideell kulturallians. 

KULTUR I HELA LÄNET 

De nationella kraven på uppföljning har bidragit 

till bättre kunskapsunderlag. Uppföljningen visar 

bland annat att den regionalt finansierade kulturen 

är tillgänglig i stora delar av Kronoberg. Kulturorga

nisationernas strategier för samverkan, rörlighet och 

uppsökande verksamhet är framgångsfaktorer i ett 

glest befolkat län som Kronoberg. 
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KULTURENS EGENVÄRDE 
•• 0 

OCH ARMLANGDS AVSTAND 
Den regionala kulturpolitiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd. Principen bygger 

på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt. Den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde är 

förutsättningar för ett demokratiskt samhälle, där ett levande och oberoende kulturliv främjas och den 

professionella konsten ges utrymme att både möjliggöra konstnärliga upplevelser och vara bärare av 

samhällskritik. 

Principen om armlängds avstånd innebär att den politiska nivån beslutar om ramarna för kulturen, i 

form av mål och ekonomiska ramar, och överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till 

professionen, det vill säga sakkunniga ämnesexperter och konstnärliga ledare 

NATIONELL, REGIONAL OCH LOKAL 
KULTURPOLITIK -VEM ANSVARAR FÖR VAD? 

Kulturpolitik handlar om fördelning av medel och om 

den roll nationella, regionala och lokala organ har för 

att formulera mål, prioritera uppgifter, stötta produk

tion och konstnärlig utveckling samt se till att konsten 

och kulturverksarnheten når avsedda målgrupper. 

Kulturen är större än kulturpolitiken. 

NATIONELL KULTURPOLITIK 

Den nationella kulturpolitiken ska ge grundläggande 

förutsättningar för ett rikt kulturliv i hela landet och 

ansvarar för ett 50-tal myndigheter och statliga kul

turinstitutioner, statligt kulturstöd samt lagstiftning på 

området. Den nationella kulturpolitiken ska garan-

tera forskning och kunskapsspridning samt utveckla 

metoder för uppföljning, indikatorer och insamlande av 

nationell statistik. Den nationella nivån genomför och 

följer upp de nationel/,a kulturpolitiska mål som beslutats 

av riksdagen. 

NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreati

vitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 

samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 

bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas, 

främja internationellt och interkulturellt utbyte 

och samverkan, 

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 

kultur. 

Det finns även särskilda nationella kulturpolitiska mål 

inom litteratur och läsfrämjande, film, arkitektur, 

formgivning och design, arkiv samt kulturmiijö. 

De nationella kulturpolitiska målen ska styra den stat

liga kulturpolitiken, men även vägleda kulturpolitiken i 

kommuner och landsting. 
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REGIONAL KULTURPOLITIK 

Den regionala kulturpolitiken ansvarar för strategiska 

utvecklingsfrågor och kulturorganisationer på regional 

nivå. Region Kronoberg är part i kultursamverkans

modellen och ansvarar för de åtaganden som följer 

med den regionala kulturplanen samt fördelning av 

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlig

het med den statliga förordningens syften. 

Den regionala nivån genomför och följer upp de kul

turpolitiska mål som respektive region beslutat om i 

sin kulturplan. Den regionala nivån ansvarar också för 

att visa hur de regionala prioriteringarna förhåller sig 

till de nationella kulturpolitiska målen och redovisar 

årligen kvalitativt och kvantitativt hur den regionala 

kulturverksarnhet som bedrivits i länet har bidragit till 

att uppfylla dem. 

Den regionala kulturpolitikens 
sammanhang i Region Kronoberg 

Den övergripande visionen för Region Kronoberg är 

ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara 

attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län. Region 

Kronobergs beslut och dagliga arbete utgår från vår 

värdegrund "respekt för människan" samt en policy 

som beskriver det förhållningssätt som verksamheten 

vilar med utgångspunkten i grundläggande mänskliga 

rättigheterna. 

I Region Kronoberg är det kulturnämnden som har 

det politiska ansvaret för den regionala kulturplanen. 

Kulturplanen är också en av de understrategier som 

bidrar till genomförandet av Gröna Kronoberg 2025, 

den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län. 

Det är framförallt det första målområdet - Vi växer i 

öppna och hållbara livsmiljöer - som kulturplanen bi

drar till. Detta målområde handlar om platsen Krono

berg och hur öppna och hållbara livsmiljöer påverkar 

människors vilja att bosätta sig här, stanna kvar eller 

återvända. Region Kronobergs regionala utvecklings

nämnd ansvarar för genomförande och uppföljning av 

Gröna Kronoberg 2025. 

KOMMUNAL KULTURPOLITIK 

Den lokala kulturpolitiken ansvarar för genomförande 

och uppföljning av de lokala kulturpolitiska mål som 

respektive kommun beslutat om i lokala kulturplaner 

eller strategidokument. 

Det lokala kulturpolitiska ansvaret omfattar kultur

politiska breddinsatser som bibliotek, musik- och 

kulturskola, lokaler för kulturverksarnhet och stöd till 
det lokala föreningslivet. På lokal nivå är det kultur

politiska ansvaret tätt sammanlänkat med idrotts- och 

fritidsområdet och kommunerna tar ett stort ansvar för 

den kulturella infrastrukturen vad gäller barn och ungas 

möjligheter att utöva kultur på sin fritid. 

I Kronobergs län ingår de åtta kommunerna Alvesta, 

Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, 

Växjö och Älmhult. Målen för den lokala kulturpoliti

ken ser olika ut för respektive kommun och förutsätt

ningarna för den lokala kulturpolitiken i länet varierar. 

19 
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CENTRALA UTMANINGAR 
0 0 

PA KULTUROMRADET 
I "Policy för lika möjligheter och rättigheter i en håll

bar Region Kronoberg" beskrivs Region Kronobergs 

ansvar att förverkliga invånarnas mänskliga rättigheter 

internt och inom regionalt finansierad verksamhet. På 

kulturområdet omfattar det invånarnas rättigheter att 

på lika villkor ta del av och utöva kultur. 

Ett människorättsperspektiv på kulturen innebär att 

den kulturella infrastrukturen i Kronoberg är tillgäng

lig för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 

etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det innebär 

även att invånarna ska ges jämlika förutsättningar för 

att själva uttrycka sig. Ett rättighetsperspektiv på kul

tur inkluderar att säkerställa att personer med funk

tionsnedsättning på lika villlmr som andra personer 

får tillgång till den kulturella infrastrukturen. Särskilt 

hänsyn ska tas för att se till att den kulturella infra

strukturen är öppen för barn, med hänsyn tagen till 

barnets bästa. 

Faktorer som påverkar möjligheterna för invånare i 

Kronoberg att ta del av och utöva kultur är till ex

empel ålder och utbildningsnivå, var i länet man bor, 

kulturpolitiska förutsättningar på kommunal nivå, 

ett fungerande och väl utvecklat arrangörskap samt 

tillgång till lokaler, mötesplatser och kollektivtrafik. 

VEM UTÖVAR OCH TAR 
DEL AV KULTUR? 
Det finns olikheter i hur invånarna i Kronoberg utövar 

och tar del av kultur. Vissa av olikheterna baseras på 

skillnader i individers intresse av kultur, andra i de 

strukturella förutsättningar som finns för olika grupper 

att utöva och ta del av kultur. 

BARN OCH UNGA 

Barn och unga är i många avseenden i beroendeställ

ning till vuxna och har begränsade möjligheter att 

själva påverka eller ta ansvar för sin uppväxtmiljö. 

Samhället och vuxenvärlden har ett särskilt ansvar för 

att barn och unga får goda och likvärdiga möjligheter 

att delta i kulturlivet. Barn och unga är ingen homo

gen grupp. Deras heterogena erfarenheter, smak för 

kultur, känsla av tillhörighet och samhällelig tilltro 

som har betydelse både för tillgången till, och recep

tionen av kulturen. Linneuniversitetets Centrum för 

kultursociologi bedriver forskning kring barn och 

ungas livsvillkor och är en viktig resurs för kunskap 

på området. 

Särskilda utmaningar i Kronobergs län gällande barn 

och unga är att det finns skillnader i möjligheter att ta 

del av kulturen i länet. Skillnaderna påverkas av geo

grafiska avstånd, graden av resurser i exempelvis sko

lan, omfattningen av samordning mellan olika aktörer 

samt vårdnadshavares utbildnings- och inkomstnivå. 

Det gör att det regionalt finansierade kulturutbudet är 

tillgängligt för barn och unga i olika stor utsträckning. 

Ett område som särskilt behöver utvecklas är barn och 

ungas möjligheter till att ta del av samt utöva kultur 

på sin fritid på kvällar, helger och skollov. 

Skolorna i länet har stor betydelse för den kulturella 

infrastrukturen och barn och ungas tillgång till kultur. 

Samtliga kulturorganisationer med regionala upp

drag erbjuder ett utbud riktat till barn och unga och 

flertalet har målgruppen som sin starkaste priorite

ring. Kulturorganisationernas erbjudanden till skolor 

utformas för att bidra till att uppfylla skolans uppdrag 

och målsättningar. Region Kronoberg samarbetar med 

Växjö kommun kring en utbudsdag om kultur i sko

lan. Kulturorganisationer lyfter särskilt att det är svårt 

att nå gymnasieskolor, särskolor och unga vuxna. 

VUXNA 

Det finns skillnader i hur vuxna tar del av och utövar 

kultur. Åldersgruppen 65-85 år är minst kulturellt 

aktiva av de vuxna åldersgrupperna och är påtagligt 

underrepresenterade vad gäller det egna skapandet. De 

största olikheterna när det gäller vem som utövar och 

tar del av kultur finns dock avseende utbildningsnivå. 

Personer med låg utbildningsnivå tar del av och utövar 

kultur i lägre utsträckning än personer med högre ut

bildning. Särskilt underrepresenterade är lågutbildade 

vad gäller det egna skapandet. Det finns även olikheter 

vad gäller inkomstskillnader. Personer med lägre in

komst är generellt mindre kulturellt aktiva än personer 

med högre inkomst. 

JÄMSTÄLLDHET 

Målet för den nationella jämställdhetspolitiken är 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Ett jämställt kulturliv 

innebär att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska 

ges samma möjlighet att ta del av kulturlivets resurser, 

och att kunskap och kompetens ska speglas, värderas 

och tillvaratas likvärdigt. Män utövar och tar del av 

kultur i lägre utsträckning än kvinnor inom nästan alla 

konstområden. 
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Region Kronobergs bolag arbetar aktivt med att 

integrera hållbarhetsperspektiv i verksamheten och 

medverkar till exempel i arbetet med jämställdhetsin

tegrering inom ramen för jämställd regional tillväxt. 

MÅNGFALD 

Var femte invånare i Kronoberg har utländsk bak

grund, det vill säga är antingen utrikes född eller har 

två utrikes födda föräldrar. Befolkningsförändringar 

som exempelvis invandring skapar nya målgrupper 

och nya kulturskapare i länet vilket ökar mångfalden 

av konstnärliga uttryck. Inom många kulturorgani

sationer sker ett aktivt arbete kring mångfaldsfrågor, 

men det finns behov av ytterligare kompetensutveck

ling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

Staten, regioner och kommuner har ett särskilt ansvar 

för att främja de nationella minoriteternas möjligheter 

att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Utöver 

detta gör kulturorganisationer med regionala uppdrag 

i olika ursträckning insatser för att uppmärksamma 

nationella minoriteters kultur och kulturarv. Region 

Kronoberg följer upp kulturorganisationernas mång

faldsarbete som omfattar de nationella minoriteternas 

kultur och kulturarv. 

TILLGÄNGLIGHET 

För att alla invånare ska kunna ta del av kulturlivet 

måste det vara tillgängligt. Tillgänglighet kan handla 

om kulturens närvaro i lokalsamhället. I detta avsnitt 

avses den fysiska tillgängligheten och funktionshinder

spolitiken som handlar om att skapa ett samhälle utan 

hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor 

för människor med funktionsnedsättning. 

Tillgängligheten påverkas av möjligheterna att tillgo

dogöra sig innehållet i kulturutbudet, att ta sig till, 

in, och inom aktuella lokaler; av möjligheterna till 

utbildning inom kulturområdet samt att kunna utöva 

eget konstnärskap. Därför är det inom kulturområdet 

särskilt viktigt att beakta aspekter som lokaler, infor

mation och planering. 

De kulturorganisationer med regionala uppdrag som 

även har statlig finansiering uppfyller funktions

hinderspolitikens delmål. Det innebär att de har 

åtgärdat enkelt avhjälpta hinder och har tillgängliga 

webbplatser och e-tjänster. Även kulturorganisationer 

som enbart har regionalt anslag ska, med hänsyn till 

respektive organisations förutsättningar, arbeta för att 

åtgärda enkelt avhjälpta hinder samt ha webbplatser 

och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade. 

PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE 

Ytterligare utmaningar i länet rör villkoren för pro

fessionella kulturskapare. Ett vitalt och utforskande 

konstliv bygger på att professionella kulturskapare kan 

utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga 

arbetsvilllmr. 

70 % av de professionella kulturskaparna i Sverige bor 

i någon av de tre storstadsregionerna.6 Störst koncen

tration till storstadsområden finns inom områdena 

dans, film och teater medan professionella kulturska

pare inom musik samt bild och form har en större 

geografisk spridning. 

Professionella kulturskapare kommer i högre utsträck

ning från hushåll med hög utbildningsbakgrund och 

nästan hälften av landets professionella kulturskapare 

har en eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras 

med 23 % av befolkningen i stort. Utbildade pro

fessionella kulturskapare har dock en mycket lägre 

årsinkomst än personer med motsvarande urbildnings

nivå. Nationellt har bildkonstnärer och professionella 

kulturskapare inom konsthantverk, form och design 

lägst inkomster. 

I Kronobergs län är mindre än 1 % av Sveriges pro

fessionella kulturskapare folkbokförda. Det sker även 

en utflyttning av professionella kulturskapare från 

Kronobergs län. Mellan 2009-2014 minskade antalet 

professionella kulturskapare i länet då utflyttningen 

var större än inflyttningen. Professionella kulturskapa

res villkor är tätt sammanknutna med den kulturella 

infrastrukturen inom det specifika konstområdet man 

verkar på. Kulturorganisationer med regionala uppdrag 

6Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor- Konstnär1nämnden 2016 
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är arbetsgivare åt professionella kulturskapare, utgör mötesplatser, erbjuder nätverk och en

gagerar i vissa fall fria professionella kulturskapare. Kommuner, landsting och myndigheter 

är också viktiga beställare av de tjänster som professionella kulturskapare tillhandahåller. 

ANTAL FOLKBOKFÖRDA KONSTNÄRER I KRONOBERG 

- KONSTOMRÅDE 

7 4 

\ / 

• BILD OCH FORM 

• MUSIK 

• ORD 

TEATER 

• FILM 

• DANS 

Figur I Källa: Komtnärerntts demografi, inkomster och sociala villkor - Konstnärsnämnden 2016 

VAR FINNS KULTUREN? 

Kronobergs län är relativt glest befolkat. Den urba

niseringstrend som finns i världen, där fler och fler 

flyttar till städerna har också präglat Kronobergs län. 

Det bor drygt 191 000 personer i Kronobergs län och 

sedan början av 2000-talet har antalet invånare succes

sivt ökat. Drygt var femte invånare i länet bor utanför 

en tätort och 75 % av länets befolkning bor inom två 

mil från någon av de tre största orterna i länet, Växjö, 

Ljungby och Älmhult. De flesta kulturorganisatio-

ner med regionala uppdrag har sitt säte i Växjö eller 

Ljungby. Dessa kommuner medfinansierar även flera 

kulturorganisationer med regionala uppdrag. 

För att möta utmaningarna kopplade till länets glesa 

struktur är den uppsökande verksamheten hos kultur

organisationer med regionalt uppdrag viktig. Kultur

organisationerna i länet har utvecklat omfattande 

strategier men också olika former av tjänster till kom

munerna för att tillgodose efterfrågan. De producerar 

ett relativt omfattande utbud som är anpassat efter 

mindre lokaler, däremot påverkar förutsättningarna på 

lokal nivå möjligheterna för det regionala utbudet att 

nå invånare i hela länet. 

Region Kronoberg säkerställer att det finns en stabil 

regional infrastruktur och kommunerna ansvarar 

för mottagarkapacitet på lokal nivå. Det innebär att 

det behövs en kulturbudget i varje kommun för att 

säkerställa möjlighet att ta del av regional kultur i hela 

länet. Den uppföljning som årligen görs visar att det 

strategiska arbetet med kultur i hela länet är ett styrke

område och en framgångsfaktor i Kronoberg. Sam

tidigt signalerar uppföljningen att det är ett område 

som riskerar att försvagas framöver. Det finns behov av 

att arbeta mer med förutsättningarna i kommuner och 

hos arrangörer för att säkerställa kultur i hela länet. 

ARRANGÖRSKAPET 

Ett fungerande och väl utvecklat lokalt arrangörskap är 

en förutsättning för att nå ut med kultur i hela länet. 

En viktig uppgift är att hitta former för kultur på orter 

där det inte finns ett fungerande arrangörsnätverk. 

23 
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Många av arrangörerna är ideella föreningar och en 

generell utmaning inom det civila samhället är att rekry

tera nya medlemmar, framförallt när det gäller styrelse

arbetet. En annan utmaning är att arrangörskapet är i 

förändring. Den som arrangerar kan också själv produ

cera kultur, och nya former av nätverk av arrangörer är 

ofta mer lösa än de mer traditionella arrangörsförening

arna. Det ställer höga krav på arrangörsledet att förnya 

den egna verksamheten och vara relevant för publiken. 

Det finns behov av att arbeta aktivt med förutsättning

arna för nya former av arrangörskap och nya arrangörer. 

LOKALER 

Utöver tillgång till arrangörer påverkas möjligheterna 

till kultur i hela länet av tillgången till lokaler som 

mötesplatser, scener och utställningsplatser. Bibliotek, 

studieförbund, bygdegårdsrörelsen, Folkets hus och 

parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötes

platser, inte minst utanför centralorterna. I centralor

terna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden 

en utmaning för föreningar med begränsad ekonomi. 

Det finns olika lokalbehov bland olika konstformer. 

Musik i Syd och Regionteatern Blekinge Kronoberg 

har behov av ändamålsenliga lokaler, både vad gäller 

de grundläggande förutsättningarna för produktion 

och för den turnerande verksamheten. När det gäller 

den turnerande verksamheten tillgängliggörs kultur 

ofta i lokaler som i grunden är avsedda för annat. 

Exempelvis spelas scenkonstföreställningar ofta på 

byggda scener i idrottssalar. Dessa idrottssalar används 

kontinuerligt av skolor och idrottsföreningar vilket 

innebär att scenen får byggas upp och tas ner vid flera 

tillfällen även om föreställningen spelas flera dagar i 

rad på samma plats. Detta skapar merarbete för kultu

rorganisationerna som uttrycker ett behov av lokaler 

som är anpassade för just kulturverksamhet. 

ATT TA SIG TILL KULTUR 

All kultur är inte rörlig utan kräver att invånare och 

besökare förflyttar sig för att ta del av den. En stor del 

av befollmingen i Kronoberg bor i så kallade stråle, där 

infrastrulcturen och kollektivrrafiken är mer uppbyggd 

än på platser med färre invånare. Invånare som bor 

längs med stråken har bättre förutsättningar för att ta 

del av kultur än invånare utanför stråken. 

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för kollektivtrafiken 

i Kronoberg. För att möjliggöra för barn och unga att 

ta del av kultur under skoltid erbjuds subventionerade 

gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik. Kostnader för 

transporter är fortfarande en utmaning både för skolor 

inom stråkstrukturen och de som inte har passande 

buss- och tåglinjer. Transportfrågan är också aktuell för 

andra målgrupper, till exempel när det gäller möjlig

heter att ta sig till och från olika besöksmål i regionen 

samt vid större evenemang som exempelvis festivaler. 

DIGITALISERING 

Kronoberg är den näst största IT-regionen i Sverige, 

endast Stockholm har en större andel av befolkningen 

verksam inom IT-sektorn. Det skapar goda förutsätt

ningar för utveckling av digitalisering av kulturområ

det. Digitalisering skapar förutsättningar att tillgäng

liggöra kultur för invånare oberoende av bostadsort 

och driver den konstnärliga förnyelsen framåt genom 

innovativa verktyg och uttryck. 

Flera kulturorganisationer med regionala uppdrag har 

utvecklat sitt arbete med digitalisering. Exempelvis 

finns Kulturparken Småland och Hemslöjden i Kro

nobergs samlingar på Digitalt museum, Regionteatern 

Blekinge Kronobergs har tillgängliggjort sina peda

gogiska resurser via Regionteatern Unga och delar av 

Musik i Syds utbud finns på Musik i Syd Channel. 

VÅRD OCH OMSORG 

En del invånare har begränsad tillgång till kultur på 

grund av sin hälsa. Kultur inom vård och omsorg kan 

handla om förebyggande insatser för att bevara hälsa 

eller som motmedel för att rehabilitera och bidra till 

läkning vid olika sjukdomstillstånd. Flera målgrupper 

kan ingå i arbetet med kultur och hälsa, exempelvis 

äldre och personer med psykisk ohälsa. Flera kultur

organisationer med regionala uppdrag arbetar med 

målgrupper inom vård och omsorg, exempelvis genom 

anpassade visningar för personer med demens. 
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8 TEATER OCH DANS 
D I KRONOBERG 

STARK TEATER OCH STÄRKT DANS 

Teaterområdet har en stark kulturell infrastruktur 

i Kronoberg och de senaste åren har ett strategiskt 

utvecklingsarbete genomförts för att öka närvaron av 

professionell dans i regionen genom egenproduktion, 

samproduktion, residens och gästspelsverksamhet. 

Utvecklingsmodellen har resulterat i ett utökat grund

uppdrag för Regionteatern Blekinge Kronoberg och en 

omorganisering av Dans i Sydosts främjande uppdrag. 

Det finns dock fortsatt behov av ökad kunskap om 

dans och förbättrade stödstrul{turer. 

Regionteatern Blekinge Kronoberg producerar, arrang

erar och stimulerar teater och dans för barn, unga och 

vuxna i Blekinge och Kronoberg. Barn och unga är en 

prioriterad målgrupp och verksamheten har dans- och 

dramapedagoger som arbetar med att tillgängliggöra 

utbudet och utveckla barn och ungas möjligheter 

att själva uttrycka sig konstnärligt. Den pedagogiska 

verksamheten arbetar också med att stödja vuxnas 

egna skapande genom amatörer och har en exempelvis 

Regionteaterns dramastudio, i samarbete med folk

bildningen. Regionteatern har även tillgängliggjort 

pedagogiska resurser för barn och unga digitalt genom 

Regionteatern Unga. Arbetet har möjliggjort fler och 

nya sätt att möta barn och unga i skolan men också 

tillgängliggjort teaterns kompetenser för pedagoger. 

Inom Dans i Sydost samverkar Regionteatern ~ed 

Byteatern - Kalmar läns teater för att stärka dans 

som konstform genom strategiskt utvecklingsarbete. 

Detta sker exempelvis genom att skapa mötesplatser 

för dans och stimulera publikutveckling. I samband 

med Regionteaterns dansgästspel har Dans i Sydost 

till exempel erbjudit möjligheter att ha workshops 

med gästande dansare, ofta i samarbete med gymna

sieskolans estetiska program. 

Regionteatern Blekinge Kronoberg är arbetsgivare åt 

professionella kulturskapare inom dans och teater och 

arbetar i hög utsträckning med nyskriven dramatik 

och samproducering av dansföreställningar. Detta 

skapar arbetstillfällen för samtida dramatiker och kor

eografer. Utvecklad samverkan med kulturskolor och 

studieförbund skapar en grund för framtida föryng

ring på området. Bristen på fria grupper på området 

är en begränsning för professionella kulturskapares 

möjligheter till försörjning. Linneuniversitetet erbjuder 

kurser inom bland annat teater, drama och dans för 

pedagoger samt att skriva dramatik. 

ETT UTBUD ANPASSAT FÖR 

ETT GLEST BEFOLKAT LÄN 

I Kronobergs län är teater och dans konstformer som 

i hög utsträckning turnerar. Det gör att invånare och 

besökare i olika åldrar och i hela länet har möjlighet 

att möta teater och dans. De regionala kulturorganisa

tionernas förutsättningar att vara närvarande i länets 

kommuner varierar och möjligheterna för invånarna 

att ta del av teater och dans påverkas av fal{torer som 

tillgången till arrangörer och mottagarkapacitet i 

kommunen. 

I Kronoberg finns en god infrastruktur för lokalt 

arrangörskap inom både teater och dans, med Riks

teatern Kronoberg och aktiva riksteaterföreningar 

i alla kommuner. Riksteatern Kronoberg har som 

huvuduppgift att stötta och stärka de lokala riksteater

föreningarna i länet för att främja intresset för och öka 

kunskapen om scenkonst. Verksamheten är en viktig 

aktör för att möjliggöra kultur i hela länet och främjar 

detta bland annat genom arrangörsbidrag för små spel

platser. De senaste åren har Riksteatern Kronoberg ut

vecklat arbetet med unga arrangörer och arrangörskap 

i nya former. Möjligheter till kompetensutveckling och 

kunskapsutbyte finns även inom nätverket Scenkonst 

Sydost som samlar scenkonstaktörer i Kronoberg, 

Blekinge och Kalmar län. 

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET EGNA 

SKAPANDET INOM DANS OCH TEATER 

Många invånare spelar själva teater och länet har ett 

flertal teatergrupper inom det civila samhället. Det 

finns fårre dansgrupper inom det civila samhället men 

studieförbunden och kulturskolorna erbjuder ett allt 

större utbud inom dans och teater. Regionalt stöd 

till teater- och dansgrupper inom det civila samhället 

finns främst via Regionteatern Blekinge Kronoberg, 

Dans i Sydost och studieförbunden. Exempel på stöd 

är anordnande av workshops och utlåning av rekvisita. 

2S 
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KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG 

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för två län och producerar, stimu 

lerar och ger teater- och dansförestäl lningar för barn, unga och vuxna. 

Organisationsform: Aktiebolag som ägs til l 49 % av Region Kronoberg, 29 % Landst inget 

Blekinge och 22 % Växjö kommun 

www.regionteatern.se 

Dans i Sydost är en strategisk dansfrämjande verksamhet i Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län. 

Organisationsform: Byteatern Ka lmar Länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg ge

nomför verksamheten i enlighet med Överenskommelse Dans i Sydost på uppdrag av Landstinget 

i Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg 

www.dansisydost.se 

Riksteatern Kronoberg är en scenkonstfrämjande verksamhet som stöttar och 

stärker de lokala riksteaterföreningarna i länet. 

Organisationsform: Ideell förening 

www.kronoberg.riksteatern.se 

Linnea Teatern är en teaterförening so~ producerar musikal , teater och opera. 

Organisationsform: Idee ll förening 

www.linneateatern.com 

r.l MUSIK 
W I KRONOBERG 

EN STARK INFRASTRUKTUR INOM BÅDE 

BREDD OCH SPETS 

Musikområdet är av tradition starkt i Kronoberg och 

länets invånare lyssnar på musik, går på konsert och 

skapar musik i högre utsträckning än genomsnittet i 

riket. Det finns en god infrastruktur för den som vill 

utöva musik på sin fritid i Kronoberg med musik på 

kulturskolor och inom studieförbundens verksamhet. 

Vad gäller musikucbildningar finns på gymnasienivå 

flera estetiska program, bland annat Academy of Music 

and Business i Tingsryd. Flera folkhögskolor erbjuder 

också undervisning i musik och Linneuniversitetet har 

program och kurser inom musikproduktion, musikve

tenskap och musik för pedagoger. 

Musik i Syd är Kronoberg och Skånes länsmusik och 

bedriver en omfattande, turnerande verksamhet med 

cirka 2000 konserter per år i södra Sverige, varav cirka 

hälften riktas till barn och unga. Musik i Syd har 

också internationella samarbeten i form av turneutby

ten och projekt. Musik i Syd erbjuder arrangörer ett 

högkvalitativt utbud genom kammarorkestern Musica 

Vitae, som ofta samarbetar med andra konstområden 

och nutida tonsättare, samt samarbeten med frilan

sande musikgrupper. Musik i Syd ansvarar även för 

planeringen och genomförandet av Sveriges största 

folkmusikfestival, Korröfestivalen. 

EN STOR ARBETSGIVARE FÖR 

PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE 

Musikområdet präglas av frilansarbete och Musik i 

Syd är en stor arbetsgivare för professionella kulturska

pare inom området. Detta innebär att Musik i Syd har 

stort ansvar att säkerställa förutsättningar för konstnär

lig utveckling på området och garantera professionella 

villkor för kulturskaparna. 
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MUSIKOMRÅDETS SAMVERKAN MED 

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ 

Musikområdet i Kronoberg har Rera kopplingar till 

kulturarv och kulturmiljöer. Musik i Syd samverkar 

med Berättarnätet Kronoberg inom Musik i Sago

bygd - eri festival med fokus på berättandet i musiken. 

Smålands Musikarkiv är en del av Musik i Syd med 

uppdrag att dokumentera regionens musiktraditioner 

och nutida musikliv. Samlingarna fungerar som ett 

sydsvenskt folkmusikinstitut och är en kunskapsbas 

för forskning och utveckling. 

Smålandsoperan tillgängliggör klassisk musik och 

opera i unika kulturmiljöer, för invånare och besökare. 

EN TURNERANDE VERKSAMHET 
BEROENDE AV ARRANGÖRER 

Musikområdet består i hög grad av turnerande verk

samhet, vilket skapar förutsättningar för barn, unga 

och vuxna att ta del av musik i hela länet. Detta kräver, 

precis som inom andra delar av scenkonsten, lokala 

arrangörer och platser för kultur. Kronobergs län har 

Rera musikarrangörsföreningar, både generella och gen

respecifika inom exempelvis jazz, folk- och världsmusik 

samt nutida konstmusik som möjliggör för invånare att 

ta del av musik inom en bredd av genrer. 

Musik i Syd har även satsat på utvecklingsarbete för 

att möjliggöra kultur i hela länet. Exempel på detta är 

Musikriket, en turneserie anpassad för mindre orter 

och digitaliseringsarbetet Musik i Syd Channel där 

bland annat konserter och reportage läggs upp. 

www.kulturarenan.se samlar digitala 

kulturupplevelser inom flera konst

områden, däribland material från 

Musik i Syd Channel. Kulturarenan 

är skapad särskilt för att tillgänglig

göra kultur i vården och drivs av 

Betaniastiftelsen. 

KULTURORGANISATIONER 

- MED REGIONALA UPPDRAG 

Musik i Syd, med kamma rorkestern Musica 

Vitae och Smålands musikarkiv, syftar till att ge 

människor tillgång till skapande och levande 

musikupplevelser i Skåne och Kronoberg. 

Organisationsform: Aktiebolag som ägs till 50 % 

av Region Kronoberg (via stiftelsen Musik i Kro

noberg) och 50 % av Region Skåne (via stiftelsen 

Musik i Skåne) www.musikisyd.se 
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411 KULTURARV OCH 
EJ KULTURMILJÖ 

I KRONOBERG 

Kulturarv och kulturmiijö är begrepp som spänner 

över ett stort tidsdjup och är i ständig omvand ling. 

De sätter människan i ett historiskt sammanhang. 

Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner 

och värden som vi medvetet elle r omedvetet 

övertar från tidigare generationer. Det är både 

materiellt och immateriellt. Dess innehå ll är 

öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av 

tidsmässigt och socialt skiftande värderingar. Det 

inbegriper sådant som enski lda kulturminnen, 

kultu rmiijöer, konstnärliga verk, myter och bruk -

faktorer som vittnar om människans vi llko r i olika 

tider och civilisationer. 

Kulturmiijön kan beskrivas som det samlade 

uttrycket för människans materiella och immate

riel la påverkan på den omgivande miijön. Kultur

miijöer är områden där det finns historiskt och 

geografiskt samband betingat av den mänskliga 

påverkan och prägling som utformat eller bidragit 

till att utforma platsen eller på annat sätt ge den 

en mening. 

Förnyat kulturmiljöorbete, kulturmiljöstrategi för 

Kronobergs län 2016-2020 

KRONOBERGS RIKA KULTURARV 

Kronobergs län har ett rikt kulturarv och ett flertal 

värdefulla kulturmiljöer. Många organisationer inom 

det civila samhället verkar inom kulturarvsområdet 

till exempel Hembygdsförbundet i Kronobergs län 
som sprider ideer och förmedlar kunskap om kul

turarvet genom bland annat kurser och konferenser. 

Hembygdsförbundet utgör även en bas för kontakter 

mellan invånare och professionella på området. Många 

av kulturorganisationerna med regionala uppdrag 

har egna arkiv och samlingar, exempelvis Smålands 

musikarkiv, Berättarnätet Småland, Ljungbergmuseet 

och Smålands konstarkiv. 

Kulturarvsområdet regleras av museilagen som bland 
annat betonar museernas oberoende och fastslår att 

verksamheten ska vara kunskapsbaserad. Kulturparken 

Småland verkar för att kulturarvet brukas av en bred 

allmänhet i hela länet. De bedriver verksamhet vid 

mötesplatserna Smålands museum - Sveriges glasmu

seum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmu

seum Hjärtenholm, Kronobergs slottsruin, Ångaren 

Thor och Kulturarvscentrum Småland. Barn och 

ungdomar är en prioriterad målgrupp. 

ETT UNIKT CENTRUM FÖR KULTURARV MED 

SIKTE PÅ ETT NATIONELLT UPPDRAG 

Ett samlat grepp har tagits kring kulturarvsfrågor-

na i länet genom Kulturarvscentrum Småland som 

invigdes under 2014. Där samlas, vårdas, bevaras och 

tillgängliggörs kulturarvet med utgångspunkt i både 

föremålssarnlingarna och arkiven. På Kulturarvscen

trum ryms Smålands museums arkiv, bibliotek och 

föremålssamling, Kronobergsarkivets förenings- och 

näringslivsarkiv, bibliotek, fotoarkiv och fansarnling 

samt Växjö kommuns arkiv. Kronobergsarkivets hu

vudsakliga uppgift är att samla, inventera, förteckna, 

bevara och vårda arkivalier för enskilda arkivbildare i 

Kronobergs län och ha ett övergripande ansvar för de 

enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, samt att 

bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forsk

ning. Kulturarvscentrum Småland är också en resurs 

och en mötesplats för det civila samhällets aktörer på 

kulturarvsområdet. 

Kulturparken Småland har en av Europas största och 

mest kompletta samlingar av glas från Sveriges glas

bruk. Samlingen består av närmare 35 000 glasföremål 

från 105 svenska glasbruk från 1580-talet till nutid 

och under 2017 öppnar Kulturarvcentrum Småland 

ett öppet glasmagasin som tillgängliggör kulturarvet. 

För att ytterligare utveckla arbetet och bli en utveck

lingsarena för det svenska glasets historia, process 

och framtid med fokus på innovation och tillväxt 
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ingår Kulturparken i Swedish Glass Net som bedriver 

utvecklingsarbete kring Glasrikets arkiv och samlingar 

med syfte att erhålla ett nationellt uppdrag för den 

svenska glashanteringens kulturhistoria. 

En annan samlande aktör på kulturarvsområdet i länet 

är Kronobergs läns arkivförbund som verkar för att 

samordna arkivverksamheten i länet. Dessutom förva

ras det skriftliga kulturarvet från regionala och statliga 

myndigheter i Kronobergs län liksom från ett antal av 

länets enskilda företag, gårdar och privatpersoner hos 

Landsarkivet i Vadstena som är en del av den statliga 

myndigheten Riksarkivet. Landsarkivets bestånd utgör 

ett viktigt komplement till de arkiv som förvaras av 

kommun-, folkrörelse- och museiarkiv. Riksantikvarie

ämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för 

frågor om kulturarv och kulturmiljöer. De leder och 

stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda 

och utveckla kulturarvet. 

MÅNGA PLATSER MED NATUR- OCH 

KULTURMILJÖVÄRDEN I LÄNET 

Kronobergs län har värdefulla natur- och kulturmil

jövärden som bevaras genom en aktiv landskapsvård 

och utgör en potential inom besöksnäringen. Här 

finns också unika kulturmiljöer som Linnes Råshult, 

Huseby Bruk, Kronobergs slottsruin och Glasriket. 

35 riksintressen för kulturmiljövård finns i länet och 

hela 397 fornvårdslokaler vårdas med statliga medel i 

Kronobergs län vilket i förhållande till länets storlek är 

mycket. 

MÅNGAAKTÖRER I 
SAMVERKAN FÖR ATT NÅ MÅLEN 

D et professionella kulturmiljöarbetet bedrivs framfö

rallt av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kulturparken 

Småland och länets kommuner. Att bygga vidare på 

den samverkan som är etablerad mellan Region Kro

noberg och dessa aktörer är en framgångsfaktor i det 

regionala kulturmiljöarbetet. 

Kulturparken Småland har i uppdrag att arbeta med 

kulturmiljöfrågor och har en betydelsefull spetskom

petens inom arkeologi, regionalhistoria, kulturmiljö

vård, hantering av arkiv och föremålssamlingar. De 

arbetar med kulturmiljöfrågor genom exempelvis 

föreläsningar och expertråd, bland annat i samarbete 

med hembygdsrörelsen, kommuner samt andra orga

nisationer och föreningar. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att uppfylla de nationella 

kulturmiljömålen och utövar tillsyn över kulturmil

jövården i länet. De kontrollerar att kulturmiljölagen 

följs, ger tillstånd, råd och information. Länsstyrelsen 

kan också bevilja bidrag till förvaltning och vård av 

särskilt värdefulla kulturmiljöer som fornlämningar, 

byggnader och kulturlandskap. Länsstyrelsen ska 

samverka med kulturmiljövårdande organ inom länet, 

särskilt Kulturparken Småland. Länsstyrelsen har ett 

särskilt ansvar att överväga hur de nationella målen 

kan användas som utgångspunkt i planering och 

uppföljning i exempelvis framtagande av planering

sunderlag, samhällsplanering, kommunikation och 

information rörande länets kulturmiljöer. 

Länsstyrelsen har i samverkan med Kulturparken 

Småland, Region Kronoberg, Kulturparken Småland 

och länets kommuner och andra aktörer på kulturmiljö

området tagit fram Förnyat kulturmiljöarbete - Kultur

miljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020. Syftet med 

strategin är att nå en förankrad och gemensam platt

form för det långsiktiga kulturmiljöarbetet i Kronoberg. 

NATIONELLA KULTURMILJÖMÅL 

Det stat liga kulturmiijöarbetet ska främja: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur

miijöer som bevaras, används och utvecklas 

• Människors delaktighet i kulturmiijöarbetet och 

möjlighet att förstå och ta ansvar for kulturmiijön 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiijön som 

gemensam källa till kunskap, bildning och upple

velser 

, En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som 

innebär att kulturmiijön tas till vara i samhällsut

vecklingen 

29 
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DET KOMMUNALA KULTURMILJÖARBETET 

Ansvaret för kulturmiljöfrågorna på kommunal nivå delas mellan olika nämnder och förvaltning

ar. Det är kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten och i kultur

miljölagen finns bestämmelser till skydd för kulturmiljön som kommunerna tillämpar vid fysisk 

planering och myndighetsutövning. I kommunernas strävan att ge sina invånare en god livs

miljö ingår flera uppgifter som exempelvis bidragsgivning, rådgivning och skyltning men också 

aktiviteter som stadsvandringar och pedagogiska program för barn. Länsstyrelsen har i uppdrag 

att främja kommunernas kulturmiljöarbete och särskilt stödja kommunernas framtagande av 

aktuella och ändamålsenliga kunskapsunderlag. 

KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG 

Kulturparken Småland är en verksamhet med uppdrag att bevara, vårda, levandegöra och 

utveckla länets kulturarv. 

Organisationsform: Aktiebolag, ägt till 59 % av Region Kronoberg och 41 % av Växjö kommun . 

www.kulturparkensmaland.se 

Kronobergs läns hembygdsförbund är en sammanhållande organisation för länets hembygds

föreningar med syfte att tillgängliggöra, värna och öka kunskapen om länets kultur- och naturarv. 

Organisationsform: Ideell förening 

www.hembygd.se/kronoberg 

-MUNTLIGT 
- BERÄTTANDE 

I KRONOBERG 

EN INTERNATIONELLT UNIK 
VERKSAMHET I LÄNET 

Kronoberg har en unik berättartradition med en 

verksamhet som är omfattande även i ett internatio

nellt perspektiv och en av de största, tidigaste och 

mest högkvalitativa samlingarna av 1800-talssagor och 

sägner i Sverige. Berättarnätet Kronoberg är skapat av 

berättare och genomför berättarföreställningar, utställ

ningar, kurser och pedagogisk verksamhet på Sagomu

seet i Ljungby. Nordens största årligen återkommande 

berättarfestival, Ljungby berättarfestival, arrangeras 

av Berättarnätet Kronoberg. Med stöd av Alvesta, 

Ljungby och Älmhults kommuner har de skapat Sago

bygden som bland annat innehåller cirka 60 sägenom

spunna platser som finns levandegjorda med hjälp av 

berättelser, kartor, vägskyltar och GPS-koordinatorer. 

Till platserna kopplas programverksamhet och en stor 

mängd litteratur om Sagobygden och på sägenplatserna 

hålls årligen berättarföreställningar. 

2011 ratificerade Sverige Unesco-konventionen om 

tryggande av det immateriella kulturarvet. Institutet 

för språk och folkminnen har uppdrag från regeringen 

att utveckla arbetet med tillämpningen av konventio

nen i Sverige. Berättarnätet Kronoberg har deltagit 

i det nationella arbetet och 2014 blev verksamheten 

ackrediterad av Unesco vilket innebär att de får arbeta 

med konventionen och vara rådgivande åt Unesco. 

Unesco utser dessutom verksamheter runt om i 

världen som är föredömliga i arbetet med att trygga 

immateriellt kulturarv. Regeringen har ansökt om att 

Berättarnätet Kronoberg ska utgöra ett sådant exem

pel. Om ansökan godkänns hösten 2018 kommer 

Berättarnätet Kronobergs verksamhet att stärkas såväl 

regionalt som nationellt och i synnerhet internatio

nellt. Konkret innebär det att kontakterna med den 

internationella berättarrörelsen utökas vilket bland 

annat kommer invånarna till del genom utveckling av 

verksamheten och internationella besök. 
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Det immateriella kulturarvet är exempelvis 

sedvänjor, uttryck, kunskap och färdigheter 

som ingår i kulturarvet. Det immateriella 

kulturarvet Överförs från generation till 

generation och omskapas ständigt i sam

spel med omgivningen och i förhållande till 

historien. Det muntliga berättandet är en 

del av det immateriella kulturarvet. 

EN MÅNGFALD AV BERÄTTELSER 

Berättarnätet Kronoberg är en resurs i arbetet med att 

ta tillvara en mångfald av berättelser och bidrar till att 

utveckla nya metoder för de muntliga traditionernas 

tryggande och betydelse i samhället. Arbetet med 

muntligt berättande i integrationsprojekt har gett 

erfarenhet att samma berättelser har berättats i många 

kulturer vilket ger en känsla av gemenskap. 

På Berättarnätet Kronobergs webbplats kan man 

i Berättarskatten både lyssna på andras och lägga 

upp sina egna muntliga berättelser. Berättarnätet har 

pedagogisk verksamhet för barn och unga både på 

skolor och på fritiden. Tillsammans med Linneuni

versitetet erbjuder de även kursen Muntligt berättande 

i förskola och skola. Det finns behov av kompetensut

veckling gällande jämställdhetsintegrering på området 

då många äldre berättelser präglas av traditionella 

könsmönster. 

I regionens arbete med yttrandefrihet och det fria 

ordet kan det muntliga berättandet även växla upp in

satser inom ramen för litteratur- och läsfrämjande som 

exempelvis projekt i samverkan med skola, det civila 

samhället och bibliotek. Genom att uppvärdera det 

muntliga berättandets betydelse i pedagogiskt arbete 

skapas bättre förutsättningar för läsfrämjande insatser 

kopplade till barn och unga. 

KULTURORGANISATIONER 

MED REGIONALA UPPDRAG 

Berättarnätet Kronoberg är en 

verksamhet med må l att stimu lera 

det muntliga berättandet i alla dess 

former, dess sagor och sägner, och 

de folkliga traditioner som förknippas 

med detta. 

Organisationsform: Ideell förening 

www.sagobygden.se 

- LITTERATUR OCH 
=' LÄSFRÄMJANDE 

I KRONOBERG 

ETT RIKT LITTERÄRT ARV MEN SVÅRT FÖR 

DAGENS FÖRFATTARE ATT FÖRSÖRJA SIG 

Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv med för

fattare som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin 

Wågner. Många skriver i Kronoberg, det är vanligare att 

skriva i Kronoberg än i riket, och vanligare bland yngre 

invånare än äldre. Det finns skrivarkurser och biblio

teks- och informationskurser på Linneuniversitetet och 

skrivarcirklar på studieförbunden. 

Det är svårt för författare i länet att leva på sitt skri

vande. Genom att verka ute i skolor, genom förfat

tarbesök på bibliotek och vid skrivarutbildningar kan 

författare verka och fungera som förebilder bland 

barn, unga och vuxna som har ett intresse av att skriva 

och berätta. 

Bokmässor, residens, nätverk, kompetensutveckling 

och insatser för att professionella kulturskapare på 

litteraturområdet ska fa skälig ersättning för sitt arbete 

skapar bättre förutsättningar för dem att leva och 

verka i Kronoberg. Andra viktiga aktörer på området 

är de förlag, litterära sällskap och bokhandlare som 

finns i länet. 

ARBETE MED YTTRANDEFRIHET 

OCH DET FRIA ORDET 

Småland äger ett unikt, levande och modigt kulturarv, 

inte minst i det rika muntliga berättandet och i den 

litteratur som har skrivits och fortsätter att skrivas i 

regionen. Idag verkar författare runt om i världen i 

samma anda, ofta under svåra förhållanden och med 

fara för sina liv, endast för att de vill göra sin röst hörd. 

31 
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Växjö är sedan 2012 fristad för förföljda författare, för 

att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet. 

Verksamheten som bedrivs ska främja dialog, skrivande 

och debatt, samt knyta samman dagens frågor om ytt

randefrihet med verksamheter i regionen. Detta görs 

genom egna arrangemang och i samarbete med andra 

aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Det fria ordets hus erbjuder bland annat pedagogisk 

verksamhet, öppen programverksamhet och rum för 

föreningar, organisationer och kulturverksamhet för 

att uppmuntra till arbete inom det fria ordets område. 

Det fria ordets hus har även residensverksamhet, ex

empelvis korttidsresidens för nyanlända och samarbe

tar internationellt inom bland annat fristadsnätverket 

ICORN. 

KOMMUNAL OCH REGIONAL 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Kommunernas folk- och skolbibliotek utgör en 

betydelsefull kulturell infrastruktur i länet och har 

stor potential som mötesplats. Folkbiblioteken har en 

grundläggande uppgift att verka för det demokratiska 

samhällets utveckling. Digitalisering och globali

sering aktualiserar frågor om bibliotekens roll och 

framtid i förhållande till den uppgiften. Den digitala 

utvecklingen skapar förutsättningar för berättande 

och delaktighet men väcker också frågor kring allas 

möjligheter att göra sin röst hörd och vilka konse

kvenser den får för invånare som står vid sidan av den 

digitala utvecklingen. För att vidareutveckla invånares 

digitala kompetens krävs ytterligare fortbildningsin

satser av bibliotekspersonal. Det finns även behov av 

att vidareutveckla biblioteken för att möta invånarnas 

behov exempelvis vad gäller utformning av biblioteks

rummet och satsningar som meröppet, som innebär 

att biblioteket är tillgängligt för besökare även under 

tider då personal inte är på plats. 

Biblioteksområdet regleras av bibliotekslagen som 

bland annat fastslår att biblioteksplaner ska tas fram på 

kommunal och regional nivå. Region Kronoberg har 

en regional biblioteksplan tillsammans med Region 

Blekinge. På nationell nivå har Kungliga Biblioteket 

ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den 

svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland 

annat nationell överblick, framtagande av nationell 

biblioteksstrategi, främja samordning, fördela bidrag 

och samla in statistik. 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den 

regionala biblioteksverksamheten för Kronoberg och 

Blekinge. Verksamheten riktas främst mot folkbibli

oteken. Kvalitetsutveckling och omvärldsbevakning 

kring biblioteket som mötesplats för kultur, delaktig

het, lärande och skapande bidrar till att utveckla den 

kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksutveck

ling verkar utifrån fyra biblioteksfokus; det lärande 

biblioteket, det tillgängliga biblioteket, det digitala, 

interaktiva biblioteket samt det fysiska, interaktiva 

biblioteket. 

BIBLIOTEKET SOM PLATS FÖR LÄRANDE 

Folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet 

hanteras framförallt inom ramen för kulturområdet, 

vilket förstärker den traditionella bilden av verksam

heten som i första hand kulturinriktad. Detta trots 

att biblioteken i hög grad utgör en grundläggande 

infrastruktur för invånares lärande. I Kronoberg och 

Blekinge är B.er än hälften av kommunbiblioteken 

integrerade folk- och skolbibliotek och på regional nivå 

vidareutvecklas samarbetet mellan Biblioteksutveckling 

Blekinge Kronoberg och universitets- och högskole

biblioteken. För att möta länets utmaningar, utveckla 

uppgiften att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling och bidra med en infrastruktur för kultur, 

bildning och lärande är bibliotekens samverkan med 

det omgivande samhället - folkbildning, föreningsliv, 

arbetsliv och nya aktörer - av avgörande betydelse. 

KRONOBERGARNALÅNAR 
MER MEN LÄSER MINDRE 

Kronoberg har B.est bibliotek per invånare i landet 

och invånarna lånar B.er böcker per invånare jämfört 

med riket. Trots detta är det färre i Kronoberg som 

läst bok eller lyssnat på ljudbok jämfört med riket 

i helhet. Läsfårdighet och läsvanor hos barn och 

unga har under många år minskat. Framför allt visar 

statistiken på en försämrad läsförmåga hos pojkar. Ett 

sätt att skapa intresse för läsning är genom det egna 

skrivandet. I Kronoberg genomförs litteratur- och 

läsfrämjande insatser både inom och utanför skolan av 

bibliotek, folkbildning, idrottsrörelse och aktörer som 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Det fria 

ordets hus. Region Kronobergs verksamhet AV-Media 

Kronoberg arbetar med läsfrämjande utifrån digitali

seringens möjligheter. Biblioteksutveckling ansvarar 

för strategisk samverkan med kommunerna gällande 

läsfrämjande verksamhet och arbetar bland annat med 

verksamhet med inriktning på barn och ungas fritid, 

böcker på andra språk: mångspråk, de nationella mi

noriteternas språk, lättläst samt utveckling av medie

försörjning och medielogistik. 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samarbetar 

även med folkhälsa, barnhälsovård och folkbibliotek 

inom Språkstegen för att främja jämlik språk-, läs- och 
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skrivkunnighet bland små barn. Biblioteksutveckling, biblioteken och studieförbunden 

samarbetar också inom Läsfest för att gemensamt ordna aktiviteter för att öka läsandet. 

KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten för Kronoberg 

och Blekinge län. 

Organisationsform: Regional förvaltning 

www.biblioteksutveckling.se 

Det fria ordets hus är en verksamhet som förenar det småländska litterära arvet och arbetet med 

yttrandefrihet idag. 

Organisationsform: Kommunal förvaltning 

www.vaxjo.se/detfriaordetshus 

,1r, FILM I KRONOBERG 

FORTSATT UTVECKLING 
AV DIGITALA BIOGRAFER 

I Kronoberg går invånarna mer på bio än genomsnit

tet i riket. Samtliga kommuner i Kronoberg har en 

eller flera digitala biografer. Uppvidinge och Lessebo 

kommuner sticker ut med en hög koncentration 

biografer som samverkar med Emmaboda och Nybro 

kommuner inom Film i Glasriket. I länets kommuner 

utgör också olika filmföreningar en viktig infrastruktur 

för distribution och visning av ett smalare filmutbud. 

Digitaliseringen har ökat möjligheterna för lokala 

biografer att anpassa utbudet efter publiken och bland 

annat visa film, direktsänd opera och teater, konser

ter, sportarrangemang och datorspelsturneringar via 

internet. Detta skapar även möjligheter för samverkan 

med andra delar av den kulturella infrastrukturen i 

Kronoberg för att tillgängliggöra kultur i hela länet. 

Ett annat sätt att arbeta med publikutveckling är 

samarbeten med det civila samhället kring exempelvis 

filmsamtal eller föreläsningar knutna till filmvisningen. 

Reaktor Sydost är Kronobergs regionala resurscentrum 

för film och bistår biografer, filmklubbar, föreningar 

och kommuner med kompetens kring biografutveck

ling, publikarbete, samarrangemang, rättigheter och 

tillgänglig repertoar. Den nya statliga filmpolitiken har 

bland annat inneburit en ökad moms på filmvisning 

på vissa av länets biografer. Hur detta påverkar fören-

ingarna är ännu oklart och det finns behov av att följa 

utvecklingen på området framöver. 

VANLIGT ATT FILMA, MEN OVANLIGT ATT 

VARA PROFESSIONELL FILMARE 

Att se på film, filma och fotografera är bland de 

vanligaste kulturyttringarna i Kronoberg och det är 

vanligare ju yngre man är. Rörliga bild är ett vanligt 

sätt för invånare att berätta sina historier och med 

dagens teknik är kostnaderna inte längre ett hinder för 

det egna skapandet. Många invånare skapar själva men 

det finns ett glapp mellan det egna utövandet och att 

sprida sin berättelse till en publik i ett professionellt 

sammanhang. Reaktor Sydost stöttar unga filmare 

med talangutveckling genom stöd till produktioner, 

teknikutlåning och kompetensutveckling. Jämställd

heten inom filmbranschen är en utmaning. Stöd till 

filmskapare går oftare till män än kvinnor trots att 

kvinnor filmar och fotar mer. Det finns behov av att 

möta kvinnor tidigare i skapandeprocessen för att 

medlen ska fördelas mer jämställt. Reaktor Sydost har 

arbetat medvetet med frågan under flera år men det 

finns fortfarande en snedfördelning på grund av kön 

gällande stöd till filmproduktioner. 

Utveckling av det pedagogiska arbetet med yngre 

barn för att möjliggöra filmskapande i skolan eller 

på fritiden kan förbättra jämställdheten på området. 

Reaktor Sydost stödjer pedagogers filmpedagogiska 
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arbete i skolan för att främja barn och ungas möjlig

heter att lära sig om den rörliga bilden som uttrycks

form, mediers påverkan, och ges möjlighet att uttrycka 

sig med film och medier. Reaktor Sydost engagerar 

professionella kulturskapare för att arbeta med film 

i skolan och kvalitetssäkrar att arbetet utgår från ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Även AV-Media Krono

berg är en aktör på området. De tillhandahåller media 

som kan användas inom undervisning. Det finns 

behov av att utveckla möjligheterna för barn och unga 

att arbeta med film på sin fritid. Film finns på kultur

skolan i Tingsryd och Växjö och även studieförbunden 

erbjuder verksamhet på området. Linneuniversitetet 

har kurser i filmvetenskap upp till magisternivå men 

även kurser i bland annat filmdidaktik, manusskrivan

de och filmktitik. 

För att skapa förutsättningar för professionella kultur

skapare inom filmområdet behövs olika plattformar 

för att tillgängliggöra film. Flera av de produktioner 

som Reaktor Sydost stöttar har visats på filmfestiva

ler, både i Sverige och internationellt. Andra viktiga 

plattformar ät Sveriges televisions kortfilmsprogram, 

video-on-demand-tjänster och svenska biografer. 

Biobesöken ökade under 2016 men svensk film hade 

den lägsta marknadsandelen sedan 1990/91 vad gäller 

totala biobesök i landet, vilket påverkar svenska fil

mares möjligheter att försörja sig. Filmområdet verkar 

även på ett näringspolitiskt plan vad gäller satsningar 

på långfilm och filmens roll för besöksnätingen. På na

tionell nivå arbetar stiftelsen Svenska Filminstitutet för 

att stärka den svenska filmen från ide till fårdig film, 

under dess lansering i Sverige och världen, och genom 

att bevara den för eftervärlden. Svenska Filminstitutet 

har i uppdrag från regeringen att genomföra den stat

liga filmpolitiken. Detta sker genom samverkan med 

filmbranschen inom så kallade råd. 

KULTURORGANISATIONER 

MED REGIONALA UPPDRAG 

Reaktor Sydost är ett regionalt resur

scentrum för film med uppdrag att stärka 

filmen och den rörliga bildens ställning i 

Sydost. Hösten 2017 byter Reaktor Sydost 

namn till Fi lmregion Sydost 

Organisationsform: Ideell förening bildad 

av Region Blekinge, Landstinget i 

Kalmar län och Region Kronoberg. 

www.reaktorsydost.se 

BILD OCH 
FORMKONST 
I KRONOBERG 

ETT UNDERSÖKANDE OCH OMPRÖVANDE 
AV PLATSEN SMÅLAND 

Glaskonst, konsthantverk och design ät starkt för

knippat med Småland och har av tradition varit en 

viktig näring i Kronoberg. Möbelriket och Glasriket 

är känt både nationellt och internationellt. Idag 

pågår ett undersökande och omprövande om vad 

platsen Småland ät. Genom att arbeta utifrån ett lo

kalt och regionalt sammanhang skapas möten mellan 

människor och det politiska, sociala och estetiska 

landskapet undersöks. I samarbete mellan olika 

konstnärliga discipliner tar sig gestaltningen olika 

uttryck, till exempel i konsthändelser, i formgivna 

objekt och i samtal. 
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Kulturplanen utgår från en bred 

definition av bild - och fo rmområdet 

som bland annat omfattar bildkonst, 

konsthantverk och formgivning inom 

en rad olika former fö r gestaltning. 

Ett exempel är Residence-in-Nature, ett långsiktigt 

kollektivt konstprojekt där bild- och formkonstnärer 

från olika discipliner arbetade metodutvecklande med 

det lokala som platsspecifik kontext. Ett annat exem

pel är Nya Småland, ett samverkansprojekt mellan 

tre regioner, med ambition att utveckla den regionala 

infrastrukturen genom att kombinera lokal kunskap 

med internationell samtidskonst, formgivning och 

kritiskt tänkande. 

Ett gemensamt visions- och strategiarbete har under 

de senaste åren samlat företrädare för kulturorganisa

tioner med regionala uppdrag på bild- och formområdet, 

professionella kulturskapare, det civila samhället samt 

politiker och tjänstepersoner på regional och lokal 

nivå. Det fortsatta processarbetet för att utveckla bild

och formområdet inriktas på att, tillsammans med 

berörda aktörer, arbeta för att möta behoven. 

MÅNGA AKTÖRER SOM 

VERKAR PÅ OMRÅDET 

En brokighet av aktörer, i och utanför Kronob,erg, 

skapar möjligheter för invånare och besökare att ta del 

av konst - museer, gallerier, konstrundor, bibliotek, 

folkbildning och det civila samhället, festivaler, konst

labb, workshops, performancekonst och events. Det 

är vanligare att besöka konstutställning och måla eller 

teckna i Kronoberg än genomsnittet i riket. Det civila 

samhällets organisationer och det fria kulturlivet bär 

till stor del upp infrastrukturen jämte länets etablerade 

kulturorganisationer. Att stimulera till eget skapande, 

fanga upp nya initiativ och erbjuda arenor för oetable

rad konst behövs för att möjliggöra för deltagande i 

länets konstliv. 

I rum där konst och publik möts är konstpedago

giken en viktig pusselbit. För barn och unga under 

skoltid är den ett verktyg i estetiska lärprocesser 

och konsten är en metod som skapar möjlighet att 

utveckla den reflektiva förmågan. Det pågår utveck

lingsarbete för att de kultur- och konstpedagogiska 

program som erbjuds till barn och unga i länet ska bli 

mer rörliga. 

Ljungbergmuseet är Kronobergs läns museum för 

bildkonst. I uppdraget ingår bland annat att bedriva 

konstpedagogisk verksamhet i hela länet där mål

gruppen är barn och unga under skoltid samt att i 

samverkan med berörda aktörer lyfta fram samtida och 

dåtida konst med anknytning till Kronobergs län och 

Småland. 

Kulturparken Småland har i uppdrag att samordna 

och utveckla kulturarvsfrågorna i länet. Kulturparken 

har också en regional roll inom konstområdet. Fokus 

ligger på framförallt på glaset genom Sveriges glasmu

seum. Kulturparken har också en stor konsthistorisk 

samling om 5 800 föremål. 

Italienska Palatset i Växjö är en ideell förening som 

inrymmer galleri, ateljeer och ateljeförening, konst

närernas kollektivverkstad och Media Artes med 

primärt fokus på nutida konstmusik. I angränsande 

län finns till exempel Vandalorum i Värnamo som är 

ett museum för regional, nationell och internationell 

samtidskonst och design. Vandalorum är också hem

vist för Smålands konstarkivs med arkiv, samlingar och 

utställningshall. 

SVÅRT ATT FÖRSÖRJA SIG SOM PROFESSIO

NELL KULTURSKAPARE PÅ OMRÅDET 

För de professionella bild- och formkonstnärerna är 

situationen på arbetsmarknaden en utmaning. Medi

aninkomsten före skatt är 13 000 kr i månaden, vilket 

kan jämföras med 18 200 kr för alla kulturella yrkes

grupper och 24 200 kr för hela befolkningen. SCB:s 

siffror visar dessutom att andelen bildkonstnärer med 

låga inkomster har ökat mellan 2004 och 2014. 

Konstnärers och konsthantverkares arbetsmarknad 

behöver stärkas genom uppdrag, distribution, nät

verk, kompetens och möjlighet att kombinera flera 

inkomstkällor. Inköp av konst är betydelsefullt för 

regionens gallerier och konstnärer. Fortsatt finns behov 

av strategiskt arbete med jämställdhet och mångfald i 

utställningsverksamhet, inköp och i konst i det offent

liga rummet. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag ska till

lämpa MU-avtalet, det statliga ramavtalet för konst

närers medverkan och ersättning vid utställning. Det 

finns även behov av kompetensutveckling och pro

cesstöd för att främja tillämpningen av MU-avtal hos 

andra aktörer med utställningsverksamhet. 
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KONST I DET OFFENTLIGA RUMMET 

Konst i det offentliga rummet är en möjlighet för in

vånare att, oavsett bakgrund, möta konsten i vardagen. 

Det kan vara i tillfälliga utställningsrum eller genom 

platsspecifika konsthändelser på gator, torg, gångstråk, 

parker och trafikplatser. 

Region Kronoberg har sedan inträdet i kultursam

verkansmodellen arbetat med utvecklingsfrågor kring 

konstnärlig gestaltning, exempelvis genom främjandet 

av enprocentregeln, en rekommendation som inne

bär att 1 % av byggkostnaderna vid ny-, till-, eller 

ombyggnation av offentligt uppförda byggnader ska 

avsättas för konstnärlig gestaltning. Region Kronoberg 

arbetar i enlighet med enprocentregeln och målsätt

ningen med den konstnärliga gestaltningen är att 

bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt 

och intellektuellt, stärka förutsättningarna för profes

sionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer 

att representeras i offentliga miljöer genom inköp och 

uppdrag. Region Kronoberg har en konsthanterings

funktion som ansvarar för konstinköp och konstnärlig 

gestaltning i egna lokaler. Inköpen görs enligt Plan för 

konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. 

Kommunerna ansvarar för konst i det offentliga rum

met i sina fastigheter och offentliga miljöer. Arbetet 

med den offentliga konsten varierar och det finns in

tresse och behov av fortsatt utvecklingsarbete vad gäl

ler konstprogram, samverkan mellan politikområden, 

former för upphandling och medborgarinflytande. 

EN INTRESSANT PLATS FÖR UTVECKLING 

AV KONSTGLAS 

De småländska glasbruken omformas och konstglaset 

har idag en alltmer betydande roll. Hantverkskunnan

de och materialkännedom gör Glasriket till en intres

sant plats att verka på för konstnärer som arbetar med 

glas. Småskalighet råder och de fria aktörerna skapar 

det nya Glasriket. Traditionell kunskap och hantverk

straditioner möter nya kunskaper och ny teknik och 

ökar innovationsförmågan. 

The Glass Factory i Boda är ett upplevelsebaserat, in

teraktivt glasmuseum som fungerar som kunskapscen

trum och kreativ mötesplats för konstnärer, designers 

och besökare. Andra initiativ bygger på samarbeten 

mellan konstglas och formgivning. De samlade 

erfarenheter och det arbete som görs inom ramen för 

Glasriketuppdraget och Swedish Glass Net är resurser 

på området. 

FORMGIVNING 
- ETT STARKT OMRÅDE I LÄNET 

Den rika tillgången på trä i Småland bäddade för mö

beltillverkare och Möbelriket växte fram. I dag har den 

småländska möbeltillverkningen och formgivningen 

en stark position för etablerade aktörer. En rad kända 

möbeltillverkare och formgivare har sin utgångspunkt 

i länet och det finns ett stort intresse hos en formin

tresserad allmänhet. De nära kontaktvägarna mellan 

formgivare och tillverkare skapar en nära kontakt med 

materialen och korta led från ide till produkt. Det 

finns flera organisationer och initiativ som bidrar till 

att utveckla designområdet. Svensk Form arbetar för 

att stimulera designutvecklingen utifrån med ett brett 

designbegrepp och inom allt i från konsthantverk och 

mode till industridesign och tjänstedesign. 

Att skapa goda förutsättningar för nya formgivare att 

utvecklas och pröva sina ideer är viktigt för formgiv

ningens framtid i Småland. För de enskilda formgivarna 

och konsthantverkarna är gallerier och nationella och 

internationella mässor viktiga arenor att visa upp sig 

på, skapa nätverk och etablera sig inom fåltet och på 

marknaden. Konsthantverkgruppernas samarbeten med 

butiker och gallerier runt om i Sverige utgör exempelvis 

möjligheter för konsthantverkare i Kronoberg. 

Hemslöjden i Kronoberg arbetar med att stärka 

konsthantverkarnas villkor med fokus på slöjden. 

Med kunskap om slöjdhantverket i hårda och mjuka 

material, upparbetade nätverk och etablerade program 

för barn och unga i skolan är Hemslöjden en viktig del 

i infrastrukturen för formfrågorna i länet. Samarbeten 

med andra aktörer inom konst, form och design bidrar 

till att skapa kontaktytor mellan utövare och arenor 

samt möjligheter för nya ideer att uppstå. Det finns 

också flera utbildningar i länet. På Grimslövs Folkhög

skola finns förberedande utbildning och på Linneu

niversitetet finns flera kandidatutbildningar och en 

masterutbildning inom design. 
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KULTURORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG 

Ljungbergmuseet är Kronobergs läns bildkonstmuseum och har ett särskilt uppdrag att tillgänglig

göra konstpedagogik för barn och unga i hela länet. 

Organisationsform: Stiftelse. 

www.yungbergmuseet.se 

Smålands Konstarkiv har en konstsamling med konstnärer som har anknytning till Småland 

Organisationsform: Stiftelse med huvudmän från Varna mo kommun, Jönköpings läns landsting, 

Region Kronoberg samt Smålands Konstnärsforbund 

www.smalandskonstarkiv.se 

Italienska palatset är en ateUeförening med kollektivverkstad och galleri 

Organisationsform: Ekonomisk förening 

www.italienskapalatset.se 

HEMSLÖJD 
I KRONOBERG 

STORT INTRESSE FÖR SLÖJD 

OCH HEMSLÖJD 

Intresset för slöjd och hemslöjd och att skapa själv är 

stort. Att syssla med handarbete eller hantverk är en 

aktivitet som utövas i nästan lika stor utsträckning oav

sett ålder, utbildning eller inkomst. Digitalisering har 

haft betydelse för utvecklingen, vilket synliggörs bland 

annat genom trender som återbruk, makerrörelsen och 

gerillaslöjd. Arbetet med återbruk och naturliga material 

gör att hemslöjdsområdet ligger i framkant vad gäller 

hållbarhetsarbete och cirkulär ekonomi. 

SAMVERKAN ÖVER POLITIKOMRÅDEN EN 

FÖRUTSÄTTNING FÖR HEMSLÖJDEN 

Hemslöjden i Kronobergs län tillvaratar och förnyar 

hemslöjd utifrån ett närings-, kulturarvs- och kun

skapsförmedlande perspektiv. Arbete med hemslöjd 

bygger på samverkan med en bredd av aktörer som har 

skilda förutsättningar. Detta är en faktor som påverkar 

utvecklingsarbetet inom hemslöjden i hög grad. Hem

slöjdskonsulenterna samarbetar över länsgränserna och 

i utvecklingsprojekt. 

Hemslöjden i Kronoberg samarbetar med ALMI Före

tagspartner Kronoberg för att länets slöjdare, konst-

hantverkare, hantverkare och designers ska kunna ta 

del av det företagsfrämjande stödsystemet. Enskilda 

slöjdare, konsthantverkare och företag med småskalig 

hantverksmässig tillverkning far stöd av hemslöjdskon

sulenterna i form av rådgivning och handledning. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndig

het med uppdrag att stärka hemslöjden i hela Sverige 

genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med 

såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. Hems

löjdsföreningarna i Sverige har unika samlingar med 

föremål som speglar den egna produktionen och byg

dernas traditionella slöjd. Dessa samlingar har digita

liserats under namnet Hemslöjdens samlingar och går 

att finna på Digitale museum. 

37 
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FRAMTIDENS HEMSLÖJD 

De senaste årens ökade satsning på mer kultur i skolan 

har öppnat upp för ett nytt arbetsfält för slöjdare 

och många barn får möta professionella slöjdare i sin 

skolmiljö. För att främja barns och ungas möjlighet 

till eget skapande på fritiden inom slöjd och hantverk 

har Hemslöjden i Kronobergs län Slöjdklubben som 

genomförs i samarbete med folkbildningen. Studieför

bunden i Kronoberg erbjuder cirklar och kurser i hem

slöjd och hantverk och Linneuniversitetet har kurser i 

hantverk kopplade till designområdet. 

Utveckling av hemslöjden i Kronoberg handlar om att 

stärka hemslöjdens infrastruktur inom både det civila 

samhället och bland näringsidkarna. Fortsatt arbete 

med digital teknik och att skapa möten mellan olika 

former av samtida och traditionella tekniker inom 

slöjd, konsthantverk och digitala verktyg är strategier 

för att främja den konstnärliga förnyelsen på området. 

Att arbeta vidare med hållbar utveckling, och med 

hemslöjdens betydelse för hälsa och välmående samt 

verka för hemslöjd som en potential i besöksnäringen 

är andra möjligheter. 

KULTURORGANISATIONER 

MED REGIONALA UPPDRAG 

Hemslöjden i Kronobergs län är en verk

samhet med uppdrag att utveckla och 

tillvarata slöjd och konsthantverk, både 

som näringsgren och kulturyttring. 

Organisationsform: Idee ll förening 

www.hemslojdenkronoberg.se 

DET CIVILA 
SAMHÄLLET OCH 
FOLKBILDNINGEN 
I KRONOBERG 

Det civila samhället är en viktig del av demokratin och 

bidrar till delaktighet, samhällsutveckling och välfård. 

I ett glest befolkat län som Kronoberg är det civila 

samhället och folkbildningen betydelsefulla aktörer för 

att skapa möjlighet till öppna och hållbara livsmiljöer 

för länets invånare. 

Det civila samhället bidrar till att involvera människor 

i utformningen av den lokala samhällsutvecklingen 

och möjliggör lokala mötesplatser. När människor 

känner delaktighet, samhörighet och tillit stärks 

banden till platsen och viljan till att leva där ökar. 

Här utgör de starka frivilliga krafterna en viktig del av 

arbetet, inte minst på mindre orter och i landsbygd. 

Med det civila samhä llet avses en 

arena, skild från staten, marknaden och 

det enskilda hushållet, där människor 

organiserar sig och agerar tillsammans i 

gemensamma intressen . I området ingår 

allt från nätverk, ideella föreningar t ill 

registrerade trossamfund med mera. 

DET CIVILA SAMHÄLLET 
VERKAR PÅ MÅNGA OMRÅDEN 

Att utveckla förutsättningarna för det civila samhällets 

aktörer att delta i planering och genomförande av 

lokalt och regionalt utvecklingsarbete är ett utveck

lingsområde som lyfts i Gröna Kronoberg 2025 . 

Folkbildningens aktörer, med studieförbund och 

folkhögskolor, utgör en regional infrastruktur som är 

tillgänglig i hela länet och som har betydelse för det ci

vila samhället på lokal nivå och i utvecklingen av orter 

och platser i Kronoberg. Tillsammans med studieför

bunden har Region Kronoberg arbetat fram ett nytt 

bidragssystem för att skapa ändamålsenliga former 
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för dialog och samverkan och utveckla förutsättning

arna för det civila samhällets aktörer att medverka i 

regionala utvecklingsprocesser. I första hand tillämpas 

bidragssystemet på processer som kultursamver

kansmodellen och kompetensplattsformsuppdraget, 

men det finns stor potential att involvera även andra 

områden. 

Studieförbunden har olika förutsättningar men arbetar 

komplementärt. Den samlade verksamheten är bred och 

flexibel och berör flera regionala utvecklingsområden. 

Studieförbunden utgör mötesplats och arena för bild

ningsprocesser där människor utvecklas tillsammans i 

takt med de nya kunskaper, perspektiv och erfarenheter 

som de själva söker. Studieförbunden bidrar med stöd, 

investerar i lokaler, teknik och pedagogiska resurser för 

det civila samhället och kan, genom sina nätverk och 

medlemsorganisationer, även ha en regional röstbärande 

funktion för det civila samhället. 

Studieförbunden medverkar till att skapa både arbets

tillfällen och praktikplatser i länet och samarbetar med 

olika aktörer kring demokratiutveckling, integration, 

folkhälsa och miljö samt verksamhet för och med in

vånare med funktionsnedsättning. Särskilda satsningar 

görs för att koppla läsfrämjande till idrottsrörelsen 

genom att SISU Idrottsutbildarna samverkar med 

biblioteken. 

I Kronoberg finns tre folkhögskolor: S:t Sigfrids 

folkhögskola, Markaryds folkhögskola och Grimslövs 

folkhögskola. Den sistnämnda har Region Kronoberg 

som huvudman. Kronobergs läns bildningsförbund 

samlar studieförbund och folkhögskolor. 

DET CIVILA SAMHÄLLET BIDRAR TILL ETT 

KULTURUTBUD MED LOKAL NÄRVARO 

Det civila samhällets aktörer är centrala för länets 

kulturella infrastruktur, inte minst utanför centralor

terna. Folkbildningen står för betydelsefulla insatser 

på kulturområdet genom att möjliggöra eget skapande 

och bedriva verksamhet på många platser i Kronoberg. 

Invånare får tillgång till olika mötesplatser i form av 

scener, repetitionslokaler, ungdomshus, verkstäder 

och utställningslokaler. Studieförbunden samverkar i 

hög utsträckning med andra aktörer inom det civila 

samhället och utgör stora producenter och arrangörer 

av kultur både i form av program inför publil< och i 

form av ·studiecirklar. 

Studieförbundens infrastruktur och kompetenser är 

viktiga att koppla till det regionala utvecklingsarbetet 

kring arrangörskap, delaktighet och deltagarkultur, 

tillgänglighet och mångfald. För samtliga professio

nella kulturorganisationer står dessa utmaningar på 

agendan och en möjlighet är en utvecklad och strate

gisk samverkan mellan studieförbund och kulturorga

nisationer. 

FLERA KRITISKA FAKTORER FÖR ATT 

NYTTJA CIVILA SAMHÄLLETS POTENTIAL 

Kronobergs demografiska förändringar utgör en 

utmaning för det civila samhället. Det civila samhället 

arbetar aktivt med dessa utmaningar och tar exempel

vis stort ansvar gällande nyanländas möjligheter till 

språkutveckling och samhällsorientering. 

En utmaning för det civila samhället är att de offent

liga stödsystemen inte alltid är anpassade efter det 

civila samhällets gränsöverskridande och tvärsektoriella 

verksamhet. Erfarenheter från projektet Kick, Kvalitet 

i civilsamhällets kultursamverkan, visar att detta är en 

utmaning särskilt när det gäller de etniska föreningar

nas förutsättningar. Andra erfarenheter från Kick är att 

det civila samhället har en stark organisering nationellt 

och lokalt men har försvagats på regional nivå. Studie

förbunden agerar röstbärare för sina föreningar, men 

företräder inte alltid kulturföreningarnas perspektiv. 

Det finns behov av en förstärkt regional samtalspart i 

kulturfrågor inom det civila samhället. 

De ekonomiska förutsättningarna på lokal nivå påverkar 

studieförbunden i hög utsträckning. Negativ budgetut

veckling på lokal nivå medför att studieförbunden inte 

kan producera lika mycket follcbildning, vilket i sin tur 

innebär att uppväxlingen av varje kommunal bidrags

krona minskar. Att säkra verksamhet lokalt är av stor 

vikt för framtiden och det är av betydelse att utveckla 

de lokala mötena mellan kommunerna och det civila 

samhället. 

Kulturområdets erfarenheter och utvecklade metoder 

för att involvera det civila samhället kan komma till 

användning även inom andra regionala utvecklings

områden, exempelvis ideburet offentlige partnerskap, 

social ekonomi och medborgardialog. 

39 
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ORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG 

ABF Kronoberg 

www.abf.se 

Folkuniversitetet Region Syd 

www.folkuniversitetet.se 

lbn Rushd distrikt Östra 

www.i bnrushd.se 

Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd 

www.kulturens.se 

NBV Sydost 

www.nbv.se 

Medborgarskolan Region Öst 

www. medborgarskolan.se 

Sensus Småland Öland 

www.sensus.se 

Studiefrämjandet i Kronoberg 

www.studieframjandet.se 

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg 

www.sv.se 

Studieförbuhdet Bilda Sydöst 

www.bilda.nu 

Smålandsidrotten (Samverkansorgan för Smålands idrottsförbund och SISU ldrottsutbildarna) 

www.smalandsidrotten.se 
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GRONA TRADEN 

- EN METOD FÖR HÅLLBART REGIONALT 

UTVECKLI NGSARBETE 

Regional utveckling genomförs av många aktörer som 

har, och kan ta, olika roller för att lösa utmaningarna. 

Gröna tråden utgår från ett utmaningsdrivet arbetssätt 

med samhällsutmaningarna i centrum och består av 

ett antal verktyg. 

Förändringslogik- tydliggör vad som ska förändras, 

hur det ska gå till, vilka resurser som finns tillgängliga 

för arbetet samt säkerställer att förändringsarbetet 

leder mot uppsatta mål. 

Intressentanalys - tydliggör vilka som påverkas av 

och kan påverka utvecklingsarbetet. 

Samhandlingstrappan - hjälper aktörerna att, på oli

ka nivåer, i olika sektorer, agera effektivt för att möta 

gemensamma samhällsutmaningar som inte kan lösas 

av en enskild aktör. 

Lärandecykel - används för att planera ett systema

tiskt lärande och förvaltning av kunskap. 

Kompetent ledarskap - för att utveckla kompetent 

ledarskap krävs strategiskt kompetensutvecklingsarbete. 

Jämställdhets- och mångfaldsintegrering - används 

för att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ges 

samma möjlighet att ta del av resurser, och att kunskap 

och kompetens ska speglas, värderas och tillvaratas 

likvärdigt. 

DIALOGMODELL OCH KULTURSAMVER

KANSMODELLENS INTRESSENTER 

För att forma och genomföra kulturplanen krävs att 

många aktörer är delaktiga. Exempel på årliga struk

turer är Regionala forum - öppna regionala stormöten 

som kan ske sektorsövergripande i samband med upp

följning av Gröna Kronoberg, exempelvis V'arforum 

och Regiondagarna, eller enbart för kulturområdet, 

exempelvis Kulturforum. 

Kommunerna i Kronoberg 

I Kommunalt forum möts kommunala och regionala 

förtroendevalda med kulturansvar. Kommunala och 

regionala tjänstepersoner med kulturansvar möts i 

kulturchefsnätverket. 

Det professionella kulturlivet 

Verksamhetssamtal sker årligen med kulturorgani

sationer med regionala uppdrag. För att identifiera 

och nå de fria professionella kulturskaparna i Krono

berg används strukturer som centrumbildningar och 

nationella intresseorganisationer. För att skapa bättre 

möjligheter för det fria professionella kulturlivet att 

delta i dialoger erbjuds arvode. 

Det civila samhället 

Studieförbunden är en viktig dialogpart på regional nivå 

och kan agera röstbärare för det civila samhället genom 

att representera sina nätverk och medlemsorganisationer. 

För att bredda det civila samhällets deltagande ytterligare 

har en särskild satsning gjorts på dialoger med det civila 

samhället i samverkan med Ideell kulturallians. För att 

skapa bättre möjligheter för det civila samhället att delta 

i dialoger erbjuds arvode. 

Regionsamverkan Sydsverige 

Regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, 

Kronoberg och Skåne samarbetar via Regionsamver

kan Sydsverige för långsiktigt hållbar utveckling för 

Sydsverige. I Regionsamverkan Sydsveriges kultu

rutskott arbetar regionerna för att skapa en grund för 

strategiskt kunskapsutbyte samt för att stimulera till 

samarbeten inom gemensamt prioriterade utvecklings

områden. 

Aktörer på nationell och internationell nivå 

Samverkan med aktörer på nationell nivå sker bland 

annat genom kulturpolitisk dialog med kulturdepar

tementet och på tjänstemannanivå med Kulturrådet i 

form av exempelvis samverkanskonferens och run

dabordssamtal. På regional nivå sker samverkan med 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Region Kronoberg 

ingår även i andra nätverk, till exempel Sveriges kom

muner och landstings kulturchefsnätverk. 

Universitet och högskolor 

Region Kronoberg har en överenskommelse med 

Linneuniversitetet och samverkar även med andra 

universitet och högskolor vid behov. Kulturorganisa

tioner med regionala uppdrag har också samverkan 

med akademin. 

Invånare och besökare 

Den regionala kulturella infrastrukturen finansieras av 

länets invånare. Det är också invånare och besökare 

som tar del av och utövar kultur i Kronoberg. 

För att ha en transparens gentemot samtliga intressen

ter används bloggen www.kulturplankronoberg.se. 

Där kan intressenter ta del av arbetet som sker, få in

formation om kommande dialoger och lämna remiss

svar på kulturplanen. 
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UPPFÖLJNING AV KULTURPLANEN 

Uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse sker på 

övergripande nivå i enlighet med lärandecykeln för 

Gröna Kronoberg 2025 men även på andra nivåer: 

• Internt genom årsrapportering och i enlighet med 

indikatorer i Region Kronobergs budget, kulturpla

nen och i kulturnämndens verksamhetsplan 

• För respektive kulturorganisation genom verksam

hetsuppföljning och i verksamhetssamtal 

• På insatsnivå utifrån förändringslogik 

0 

HALLBARH ETSPE RSPE KTIV 
Hållbar regional utveckling innebär att tillgodose 

dagens behov utan att äventyra kommande generatio

ners möjligheter att tillgodose sina behov. Det innebär 

också att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha 

samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala 

utvecklingsarbetet och få tillgång till samhällets re

surser. Det regionala utvecklingsarbetet ska präglas av 

respekt för de mänskliga rättigheterna i enlighet med 

"Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar 

Region Kronoberg" och den europeiska CEMR-dekla

rationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på 

lokal och regional nivå. 

De aktörer som är med och bidrar till kulturplanens 

genomförande påverkar var och en den hållbara 

utvecklingens tre dimensioner - den sociala, den eko

nomiska och den ekologiska. Genom att rikta särskild 

KULTURNÄMNDENS FÖRDELNING 

AV RAMBUDGET 2017 

uppmärksamhet mot några områden där det råder 

ojämlikhet på kulturområdet inom den sociala dimen

sionen - barn och unga, mångfald, jämställdhet och 

tillgänglighet - kvalitetssäkras allt utvecklingsarbete 

som genomförs inom ramarna för kulturplanen utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att ett resone

mang förs kring vilka perspektiv som ska prioriteras, i 

vilket sammanhang och med vilka konsekvenser. 

Region Kronoberg har ett miljöprogram som syftar 

till att bidra till hållbar utveckling både ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt. En miljömedvetenhet ska 

prägla arbetet, vilket exempelvis kan innebära att välja 

klimatsmarta transporter eller el från förnybar energi. 

EKONOMISKA VERKTYG 
FÖR ATT GENOMFÖRA 
KULTURPLANEN 
Region Kronoberg har ekonomiska verktyg för att 

uppnå målen i kulturplanen. Även andra aktörer på 

nationell, regional och kommunal nivå erbjuder finan

sieringsmöjligheter som kan bidra till att uppfylla de 

regionala kulturpolitiska målen. 

Region Kronobergs fullmäktige beslutar årligen om 

kulturnämndens rambudget. Kulturnämnden fördelar 

både rambudgeten från fullmäktige och statsbidrag till 

regional kulturverksarnhet i enlighet med kultursam

verkansmodellen. 

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL, 

CROWDCULTURE, KULTURPR ISER 

OCH STIPENDIER 

I 

43 
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Driftsanslag - används för att garantera en stabil 

regional kulturell infrastruktur 

Regionala utvecklingsmedel - används för att stödja 

större, strukturförändrande utvecklingsinsatser i linje 

med kulturplanen, till exempel uppdrag och projekt. 

Regionala tillväxtmedel (1:1-mede[) - används för 

utvecklingsinsatser som bidrar till genomförandet av 

Gröna Kronoberg 2025 och beslutas av Region Kro

nobergs regionala utvecklingsnämnd. 

Crowdculture - ett mikrofinansieringsverktyg för 

mindre kulturinitiativ som blandar privata och offent

liga medel. 

Kulturpriser och stipendier - delas ut varje år för att 

stödja kulturskapare och andra personer som genom 

sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i 

Kronoberg. 

Scenkonstsubventioner - används för att utöka 

möjligheterna för barn och unga att uppleva profes

sionell scenkonst. Scenkonstsubventionerna riktar sig 

till länets kommuner och samordnas av Regionteatern 

Blekinge Kronoberg. 
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BUDGET2017 

Berättarnätet Kronoberg 

ORGANISATIONER MED 
REGIONALT ANSLAG 

I"- • ~ . 

l Det fria ordets hus · ·: · :·_:•. ·:v . · 
___ ,,1.:,·.~~--~- - . . -

·. ltalien~ka palatset 

E_r,_ ,J-•L4."\,t"-r • • ..- • 'J 

Linnea Teatern ·r"."~ ~ > ,._;.,, -,,-· -·"'· ·; 
"-'""-.._~.....--.. - ~ ·. . . ... 

.... 'l '? -

' Smålands Konstarkiv · . . . 

STATSBIDRAG 

6 938 384 kr 

13 749 242 kr 

*13 136 889 kr 

*Blekinge 

*Blekinge 

649 501 kr 

*Kalmar 

300 759 kr 

209 456 kr 

105 769 kr 

35 090 OOOkr 

Folkbildnings-
rådet 

Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhälles-
frågor 

REGIONALT 
ANSLAG 

10 908 079 kr 

8 731 793 kr 

11 627 433 kr 

2 792 780 kr 

231 032 kr 

804 839 kr 

985 352 kr 

324 347 kr 

490 074 kr 

1 278 076 kr 

38173 BOS kr 

304 800 kr 

84 652 kr 

55 074 kr 

176 238 kr 

180 644 kr 

1 045 368 kr 

1836345 kr 

8 081 249 kr 

1 445 000 kr 

13 209 370kr 

51383175kr 

KOMMUNALT 
ANSLAG•* 

6 695 150 kr 

3 025 150 kr 

4 931 872 kr 

75 OOOkr 

797 000 kr 

970 000 kr 

16494172kr 

2 026 000 kr 

175 000 kr 

230 000 kr 

777 000 kr 

4106 000 kr 

50 000 kr 

7 364000kr 

*Statsbidrag till organisationer verksamma i flera regioner fordelas av en region. Region Kronobergfordelar till Regionteatern Blekinge Kronoberg, 

Region Blekinge till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost och Landstinget i Kalmar län till Reaktor Sydost. 

**Alvesta och Älmhults kommun saknas i remismtgåvan 

KOMMUNE 

Våxjö kommun 

Våxjö kommun 

Våxjö kommun 

Våxjö kommun 

Ljungby kommun 

Ljungby kommun 

Växjö kommun 

Växjö kommun 

Våxjö kommun 

Ljungby, Mar-
karyd, Tingsryd, 
Uppvidinge och 
Växjö kommun 

Lessebo, Ljungby, 
Markaryd, Tings-
ryd, Uppvidinge 
och Våxjö kommun 

Ljungby kommun 

45 
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RELATION TILL 
ANDRA STRATEGIER 
Att arbeta utmaningsdrivet kräver sektorsövergripande 

samverkan mellan olika aktörer och politikområden. 

Kulturområdet samverkar främst med områdena skola 

och kompetensförsörjning, samhällsbyggnad, folkhäl

sa, vård och omsorg samt näringsliv. I samverkan med 

andra politikområden kan det finnas målkonflikter 

och en förutsättning för framgångsrik samverkan är att 

synliggöra ömsesidig nytta och måluppfyllelse. 

I samverkan med andra politikområden ansvarar kul

turpolitiken för att uppfylla kulturpolitiska mål även 

om kulturen också kan ha effekter på andra områden. 

Ett exempel på detta är konstnärlig gestaltning i vård

miljöer där det kulturpolitiska målet är att nå invånare 

med kultur, stimulera visuellt och intellektuellt samt 

skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. 

Det hälsopolitiska målet är en god hälsa hos befolk

ningen. 

Gröna Kronoberg 2025 med hjälp av ett antal under

strategier, vägleder utvecklingsarbetet i regionen ur ett 

långsiktigt och hållbart perspektiv. Region Kronobergs 

utmaningsdrivna arbetssätt gör att understrategierna 

har tydliga kopplingar till varandra. Detta skapar även 

bättre förutsättningar för samverkan mellan politik

områden. 

INNOVATIONSSTRATEGIN 

lnnovationsstrategin syftar till öka länets konkurrens

kraft och behandlar bland annat behovet av höjd inno

vationsförmåga i länet. Kultur, kulturmiljöer, konstnä

rer och professionella kulturskapare har en viktig roll för 

innovativ utveckling. Kreativa människor och företag 

bidrar till kreativa processer som i sin tur kan bidra 

till samarbeten i nya gränssnitt och lägga grunden för 

utveckling av innovationer inom både den privata och 

den offentliga sektorn i regionen. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIN 

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att vägleda 

samverkan inom arbetsmarknad, kompetensförsörj

ning och utbildning. Arbete sker bland annat inom 

det regionala kompetensplattformsuppdraget. Här är 

folkbildningens aktörer betydelsefulla, inte minst för 

att lyfta fram perspektiv kring det livslånga lärandet 

och det fria bildningsarbetet. Även arbetet med kultur 

i skolan sker i samverkan med kompetensförsörjnings

området. 

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGIN 

Småland som varumärke är starkt och landskapet 

finns tydligt skildrat i musik, film och litteratur. 

Besöksnäringsstrategin syftar till att öka besöksnä

ringens roll som näring i länet och en gemensam 

webbplattform, Visit Småland, har lanserats för 

besöksnäringen i Småland och ökar tillgängligheten 

till länets kulturupplevelser. Kronobergs län har 

flera platser och kulturmiljöer som har potential 

att utvecklas ytterligare som besöksmål exempelvis 

kopplat till det muntliga berättandet och bild- och 

formområdet. 

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET 

Trafikförsörjningsprogramrnet beskriver den trafik som 

ska erbjudas invånare och besökare i Kronoberg. En 

god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande 

behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb 

och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, 

hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller 

kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. När det 

gäller kollektivtrafikförsörjningen inom kulturområdet 

är möjligheterna för barn, unga och vuxna att ta sig till 

och från kulturverksamhet av vikt samt möjligheten 

till ökad trafik vid större evenemang. 

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY 

Folkhälsopolicyn syftar till skapa goda förutsättningar 

för en god och jämlik hälsa för länets befolkning. Barn 

och ungas uppväxtvillkor är ett särskilt prioriterat 

målområde för det länsgemensamma folkhälsoarbetet 

och den kulturella infrastrukturen har en betydelsefull 

roll i arbetet. 
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DE FYRA PRIORITERINGARNA 

UTVECKLA PLATSER 

Exempel på understrategier som 
bidrar till genomförandet av 
Gröna Kronoberg: 

- Trafikförsörjningsprogrammet 
- Länstransportplanen 

UTVECKLA MILJÖER 
Exempel på understrategier som 
bidrar till genomförandet av 

Gröna Kronoberg: 

- Kulturplan 
- Kulturmiijöstrategi 

UTVECKLA DIVERSIFIERING 

Exempel på understrategier som 
bidrar till genomförandet av 
Gröna Kronoberg: 

- Besöksnäringsstrategin 
- lnnovationsstrategin 

0 
UTVECKLA LÄRANDE OCH HÄLSA 

Exempel på understrategier som 
bidrar till genomförandet av 
Gröna Kronoberg: 

- Länsgemensam folkhälsopolicy 
- Kompetensförsödningsstrategi 

47 
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Ärende 20 

Ansökan om 

renoveringsbidrag Rävemåla 

bygdegård 

113
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-02-20 

Justerare 

1t Jj 
\ 

§ 17 

Ansökan om investerings- och renoveringsbidrag från 
Rävemåla Bygdegårdsförening 
Dnr2017/34 804 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Rävemåla Bygdegårdsförening 
renoveringsbidrag med 30 % på de kostnader som föreningen 
redovisar gentemot Boverket. 

2. Bidraget gäller för renovering av föreningens byggnader och 
finansieras med de medel som är avsedda för ansökningar 
genom Boverket enligt 2017 års budget. 

Beskrivning av ärendet 

Rävemåla bygdegårdsförening ansöker om bidrag för omfattande renovering 
och handikappsanpassning av lokalen. Ansökan till Boverket uppgår till 
360.000 kr och för att den skall gå igenom, måste kommunen bevilja ett 
belopp om motsvarande 30 procent. 

I budgeten för 2017 finns för detta ändamål 200 000 kr, utöver ordinarie 
bidrag till samlingslokalsägandeföreningama. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen 2017-01-16. 

I Utdrags bestyrkande 
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l'.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kenth Axelsson 
0477 44161 

Kenth.Axelsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-07-06 

Kommunstyrelsen 

Utbetalning av investerings/renoveringsbidrag till Rävemåla Bygdegårds
förening 
Dnr 2017/34 804 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att till Rävemåla Bygdegårdsförening utbetala 

renoveringsbidrag med 79.778 kr vilket motsvarar 30% på redovisat belopp 
gentemot Boverket. 

2. Bidraget gäller för renovering av föreningens byggnader och finansieras 
med de medel som är avsedda för ansökningar genom Boverket enligt 2017 
års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Rävemåla bygdegårdsförening beviljades vid utskottets sammanträde 2017-02-20, bi

drag för omfattande renovering av lokalen. Ansökan var genom Boverket, som kräver 

att 30% beviljas från kommunen. Enligt projektredovisningen uppgår den verkliga kost

naden till 265.926 kr 
I budgeten för 2017 finns således 200.000 kr utöver ordinarie bidrag till samlingslokal

sägandeföreningama för detta ändamål. 
Kostnadsredovisning har inkommit genom Boverket 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens Utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Beslut om utbetalning av Boverket 2017-06-20. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Rävemåla B ygdegårdsförening 

Kenth Axelsson 
Kultur- och fritidsamordnare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Boverketi 
Mvndigheten för samhMlsplanering, 

byggande och boende 

Beslut om 

BESLUT 
2017-06-20 

1(1) 

Boverkets dnr 3849/2015 
Ärende nr 07-58-1059 5438 

Rävemåla Bygdegårdförening 
Bygdegårdsvägen 
360 23 ÄLMEBODA 

utbetalning av bidrag till allmänna samlingslokaler 

Ansökan om utbetalning 

Fastighet: Rävemåla 1 :57 

Boverkets beslut 
Bidragsbeloppet på 180 000 kr utbetalas. 
Detta beslut far enligt bidragsbestämmelsema inte överklagas. 

Besiutsmotivermgar 
Förutsättningarna för att betala ut beviljat bidrag uppfyllda. Boverket betalar därför ut 
180 000 kronor till Rävemåla Bygdegårdsförening . 

./?~ .,,,, h 
~/~·- -. 

Per Lindkvist 
enhetschef 

Boverkets beråkni:ngsllllJllde:dag 
Beviljat bidrag, kr 
Godkänd kostnad, kr 

Beräknad projektkostnad, kr 

Verklig kostnad, kr. 

A:mruinm mformaitimn il åreID1det 

Elisabet Liffler 
civilekonom 

180 000 

0 

390000 

265 926 

Boverket far besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis om mottagaren genom 
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller 
lämnats med för högt belopp, bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för 
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta eller att lokalen utan medgivande av 
Boverket upphör att vara allmän samlingslokal mnan 25 år förflutit från den dag då ansökan 
om bidrag gavs in till verket. 

tr1 Postadress: 

i Box 534 
§ 3 71 23 Karlskrona 

Besöksadress: 

Drotlninggatan 18 

Telefon: 

0455-353000 

Telefax: 
0455-353100 

E-post: Internet: 
registraturen@boverket.se www .boverket.se 
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Boverket 
Mi~t;111i"'r. ~; r •.•:; ,:,1l ,.1~!1f' '•"? 

b~oc~rf • C I' t;)r. ~~C 

Oa1u.m 
2016--03~01 

o~onaFtl)mmGJr 
3S49l2<H $ 

Ruvemålin Bygde,gårdsför~ning 
Byg&egfu'dsvii~ci1 
360 23 Ä .MEBODA 

Ansökan om investeringsbidrag enligt förordningen 
(1996:1593) om bidrag tiil allmänna samlingslokaler 
Ni hw den 2.8 dec~mb<=r Zot .- inl·ommU miro .msökan t}rn ~idr\!g för nllgäng
lighetsåtgäroer på fastigh~i~n Rfivemfth't 1: ~., i Tingsryds komn11m. 

Er ll.nrohm ar inte föl1ständiU tiil alla delar ~ h benöver dä.rför tmmplcmerns 
ell~r rtirt~\i &ig:1$ i fljljaude svsccndt.'R: 

t Årsrcd1)\'1Sning 

(, Verk$amhetiib(;rattels~ 

( Arfll'ICl5 "start'ocl1'p6höijånde Ai:&lt\l . 

I) Sista stdnn pli · sii,kningsblank~lK'it ~i ifylld, S's.ta si<lnn. bifogas. Vtin.iig.en 

fyll: i oob · ·• eka in tiU 81.nc:r~·cJ;. · 

1, SamlingslokaJens yla 

Ni ges hä.rmed_m~iligl.u:len 4tl kom~!e Een~ oclt tUm:dHga e~ m1~1ktm. Ert s.v;i.r 

ska ha inkommit o~Hl Bov~rl.ci ~~ .q d~ 2J ll:tlmö 2f)l6~ i ruit1~t föil kotnmer er 

W!J!lÖkun fflt Jll'.ÖVflS UtifHm b~fintfi~t liittdti\tl~ °\'i lkct kt\tt i;t'ftblll1l all påWrka 

Bpve.-k~ls h-...cdömnir1g. _ 

För köhiplett~ting O\' handlingar rörni:td~ komnnmah beslut QUl mctlfl
nnnslelfing. kun ybst 8'.nstånd melltge~, 

Besfoi ! iir~det kt1fl1m~r ntt tas t!' r 2~ ·ueaj 2@16. 

Vt<l svar vJr g~1d unge det dit~ric·mumnit.1' ni finner i övre h6W1li hörnet 

~v. :frå~ci~ r_ tiri.'1t~ct bösvnt ii~ ~\ hondlö,u~orcn CI1t11vfotuc Gi,~t~fs~on, 

tel. ~lf.55·.~;'1 3277, _ / " _ 

Al ,1_1 I ,._. ," h . .,., -• 
/ -l/t?- . ~ l/r~,.,.~-:. ,,. --..:--· ; ... _. -..,..,.~ 
-4,t:t1~ ~1ber_~ L3M~on .t'/ 4~ · ,,._ t. • \.,,..-

-adrmmmf\=i•)r 

-t"J( N 
~ . f '/-'(": E. ·,,,: 

.fj_ ,;_; 

soverk~t. aox~s1, a1-1 ~~ ~its..lffiinn. Telefon: 0465,15 ao oo, 
F~ic Q4$5~~-5 31 Oå.Eil(lSI!~~'tim!Lir1?rt@bo11erkot.se. W~b1;iplats; \'N1w.bovcrkotse 
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Rävemåla Bygdegårdsförening 

Resultaträkning 2013 2014 2015 

Intäkter 

Dans/disco/lotteri/evenemang 53124 137 859 113 263 

Uthyrning 26465 26350 43 330 

Sponsring/bidrag 302 231 84200 60500 

Kommunalt lokal/drift-bidrag 22000 47000 50000 

Medlemsavgift 16 800 17 325 19 850 

Andelar 57775 10 500 0 

Värdeökning fonder 0 405 0 

Övrigt {år 2014=deponitlonsavglft Eon+ tidigare kmör) 9000 8342 0 

Övrigt (år 2013 o 2014=massaved, 2015 åter skuld) 23 000 9 016 3000 

Summa 510 395 340 997 289 943 

Kostnader 

Dans/disco/lotteri/evenemang 19001 75921 56943 

annonsering (för2015 lnkluderatl evenemang) 0 6 539 

Försäkring och övrigt 25922 15011 16401 

telefon 436 0 0 

El (nätavgift)+olja 29324 18 230 

El förbrukning (för 2015 är all el inräknad) 33 953 22841 32119 

Vatten o sopor 25186 10753 13442 

Bankgiroavgift+ bygdegårdsavgift 410 870 0 

Diverse/förbrukningsmaterial 19 948 7173 13069 

Underhåll inventarier 33 454 31294 39 203 

Renovering, ombyggnad 295 471 110 886 58176 

Depositionsavgift Eon 7 300 0 0 

Räntor 0 0 0 

Återbetalning till företagaförening 4875 0 0 

värdeminskning fonder 0 0 0 

Summa 495 280 299 518 229 353 

Årets resultat före 

avskrivning 15115 41479 60590 

Avskrivning 0 0 0 

Justering 2011, 

Årets resultat efter avskrivning 15115 41479 60590 
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• e--· ~ 

Boverket 
Inlämnas i 1 ex till 
Boverket 
Box534 
371 23 KARLSKRONA 

Bidrag söks för 

Ansökan om investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler 
enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) 

Datum Diarienummer 

n standardhöjande reparation nnybyggnad n ombyggnad n tillbyggnad n köp f,c7 tillgänglighetsåtgärder 

Kommun Länsbetecknlng Fastlghetsbetecknlng 

Tingsryds kommun · Rävemåla 1:57 

Uppgifter om sökanden m. m. 
Sökandens namn 

Lokalens telefonnummer 

Rävemåla Bygdegårds förening -
Sökandens gatuadress I Postnummer I Postadress 

Bygdegårdsvägen 360 23 Älmeboda 
Upplysningar om projektlämnas av I telefon (_dagtid) Organlsatlonsnnummer 

Lars Gillsjö 076-77 600 55 729500-3250 

Säkandekategorl 
Fastighetens byggnadsår 

rx7 Förening n Ak1iebolag nstiftelse nAnnan ... ···-·· .. ... -······ . 1935 

Sökanden arbetar Bldreg harsamtdlgtsäks hos 

utan med 
7ssr I Allmänna arvsfonden 

annan 

rx7 vinstsyfte n vinstsyfte n statlig stödform . .... .. . .... . .. . . 

Fastighetonsägare (om annan iinsäkandenl Marken d isponeras med 

,cl äganderätt n tomträtt n annan nyttjanderätt ····· ......... . ······· 
Tid för byggnedsarbetenas påbörjande avslutande Sammanlagd samllngslokalyta 

Våren 2016 sommaren 2016 

Till ansökan skall följande handlingar bifogas: 

Bilaga nr Handlingar ges in i 1 ex. Boverkets anteckningar 

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. Bifoga karta där 

1 andra allmänna samlingslokaler är markerade, Ange antal invånare i upptagningsområdet. - - -

2 Utredning om lokalens användning (se blankett) och om föreningslivet på orten. - - - - - -

3 Åtgärdsbeskrivnlng (se blankett)._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1 :100, uppmätningsritning, situationsplan. - -

5 Kostnadssammanställning ( se blankett]. Redogör för eventuellt anbudsförfarande. - - - - -

6 Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen (se blankett). - - - - - - - - - -

7 Långtidsbudget för minst 5 år (när Boverket så kräver). - - - - - - - - - - - - - - - -

8 Årsredovisning (se blankett) och verksamhetsberättelse. - - - - - - - - - - - - - - -

9 Stadgar/Bolagsordning m.m. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Nyttjanderättsavtal. Ges in när föreningen inte själv äger lokalen eller marken. - - - - - - -
Protokollsutdrag eller annan handling som undertecknats av behörig, där det framgår 

att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projek1et med minst 

11 30 procent av det bidragsunderlag som Boverketfastställerl ärendet. 

Bl 551 utg7 

. .... 

m• 

1 (8) 
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Verksamhet/utnyttjande: I huvudsak 

Typ av verksamhet Före åtgärd Efter åtgärd 

Dagtid Kvällstid Helger Dagtid Kvällstid Helger 

~ Egen verksamhet D ~ [Kl D ~ @ 

@Andra föreningar D ~ D @ ~ D 

D Privata arangemang D D [R] 0 ~ 0 

~ Kommunal verksamhet 0 D D 0 ~ D 

:]Annat D D D D D D 

Förekommer säsongsvariationer i fråga om lokalens användning. Redovisa i förekommande fall. 

_Lokalen .. används .. mer __ på .. vinter halvåret_. .... Ibland .. bedrivs ... 9.-.~t studiecirkl.~:. ... 9-.~~ .... 

.. ~.:. ... ~~~!~.g'.:'.::.= .. l~ vintern: .... !.:::.~.~geklubben träffas .. ~.~.:. ... !.:.~~ .... ?kt till sep. Flera 

.årsmöten. hålls där , .... flest ... första kvar~.~.~~.~ .. : .... ~ .. källarlokal~n ~.~?.::2-.~ .... 9:~_t __ _ 

)?..~.~~.:.:. .. På sammankomster för bar:'::....~ ... :1::~gdomar på ... ~.~.:.1:~~.:.:: ........... _____ ............................. . 

Förekommer samverkan/samnyttjande med annan i drift och skötsel av lokalen bör det redovisas, liksom villkoren för samverkan. 

Samverkan ~~ ... ~~.9:~ .... 9::.~~.~ .... ?. .... ~kötsel g.?E~ efter förut~.~~.~~~.~lif.~:..: ..... r huvudsak 

.g.?.:.~ ... sköts~.~ .... ~~~e personer ... som ... sitter ... ~ ... ~.~;:.~måla bygdegårds förening ........................ . 

-----•••••••• .. ••••••n••• .. •• .. ••••-------•••• ...... •••••••••••••• .. ••• .. •••• .. •• .. ••••••• .... •••---•••••n•••••••••••••••••••n•u••••••••u••••••••••••••oo.o,,n••••••ou••••••• 

---- ------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••---•••••••••••••••••••• .. ••••••••••u• .. ••••••••••••H .. ••••••••••••••••••••••••••••••oun••••••••••••••• .. •••••H••••••••••• 

Redovisa om annan anmält intresse av lokalen och åtagit sig visst ansvarför drift och skötsel av lokalen . 

. ?..~ ... ~.?..~'.:.~.~~ .... ~ ... 5-ällaren skul~~ kunna .... ~.!~~.~änglighetsanpassas har and~'.: .......................... . 

föreningar visat intresse för att medverka till att barn- och ungdom-

verksamhet bedrivs under vinterhalvåret. 
----········ .. ··················································-------------

....................... __ _ _________ ............................................ _________ _ 
-----•••••••••••••••••••••o••••••••• 

Förekommer verksamhet i lokalen utan förbokning. Redovisa i förekommande fall. 

All ... ~nv~ndning ... sker efter bokning: ... .Vid .. åter kommande ver5.~.'.:~~! ... görs .. bokning ... 

för flera månader framåt . 
..................................... ____ ............................................................................................... ____ .................... ·---...................................... . 

----·----............................................................................................................................................... __ .. __ ................................. .. 
•••••••••••H••••••••••••••••••••··----u•••••··--------··•••••••••••••••••••••·---·- ------.............. -. ........................................ . 

3(8) 
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Kostnadssammanställning 
Observera '!ikten aven omsorgsfull projektering. Kostnadssammanställningen utgör grunden för beräkning av bi dragsunderlaget 

Gäller ansökan vid köp, ny- och ombyggnad (ändring) eller standardhöjande reparation. 

Sammanställninga av kostnader 

Ange här kostnader för: 
l<ronor 

Kostnaderförtomtoch mark 

Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokaler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Byggmästeri 

Målning 

Ventilation 

WS-installation 

EL-installation 

Administration 

Konsultkostnader 

Räntor och kreditiv 

Konstnärlig utsmyckning {max 1 % av bidragsunderlaget} 

Fasta inventarier 

Mervärdesskatt 

Eget arbete, ange antal timmar __ _ ---····················----
(ej eget material, gåvor etc.) 

Summa kronor 

Gäller endast ansökan om bidrag förtillgänglighetsåtgärder. 

Sammanställninga av kostnader 

Åtgärder Kostnad Moms Summa 

1. Anpassning av 67 000 17 500 83 750 
hygienutrymmen - - - - - -

2.Ramp 
220 000 55 000 275 000 

- - - - - - - - - -

3.Hiss - - - - - - - - - -

4. Hörslinga 
25 000 6 250 31 250 

- - - - - - - -
5. Övriga tillgång lighets-

åtgärder, nämligen: - - - - -

Summa totalt 390 000 

5(8) 
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Årsredovisning 

Förening .. Rävemåla. Bygdegårdsförenin_g ___ ······················································ Avser år 2014 

Intäkter (före åtgärd) Kostnader (före åtgärd) 

Belopp kr Belopp kr 

Medlemsavgifter 17325 
- - - - - - - - - - -

Kostnader för egen verksamhet 82475 
- - - - - -

Hyror 27350 
- - - - - - - - - - - - - - - - Löner, arvoden, sociala avgifter 0 

- - - - - -

Egna arrangemang 137859 Fastighetsadministration 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övriga intäkter av egen verksamhet 0 
- - - - -· Elkostnader 41071 

- - - - - - - - - - - -

Kommunalt driftbidrag 47000 
- - - - - - - - -

Uppvärmning - - - - - - - - - - - -

Kommunal uppdragsersättning 30000 
- - - - - - Vatten/avlopp 10753 

- - - - - - - - - - - -

Bidrag från- det lokala näringslivet 47000 
- - - - -

Löpande underhåll 32164 
. - - - - - - - - - -

Bidrag från-annat {specificera) ... {gåva) ............ 6200 Akutunderhåll -· - - - - - - - - - - -

Övriga intäkter försälj massaved 17358 Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 7013 
••••HH ...... - " . 

försäljning andelar 10500 Försäkring 15011 
- - - . - - - - - - - - -

Summa intäkter 340592 Räntenetto - - - - - - - - - . - - " 

Avskrivningar - - - - - - - - - - - -

Avsättning till fonder - - - - - - - - - -

Övriga kostnader Renovering 110886 

Summa lcostnader 299518 

Tillgångar Skulder 
Belopp kr Belopp kr 

Kassa Hypotekslån 
- - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - . -

Postgiro - - - - - - - - - - - - - -
Banklån - - - - - - - - - - - - - -

Bank 
64855 Kommunala lån 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fodringar - - - - - - - - - - - - - -
Statliga lån - - - - - - - - - - - - -

Fastighet - - - - - - - - - - - - - -
Fonder - - - - - - - - - - - - - - -

Inventarier Övriga skulder 20000 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övriga tillgångar Eget kapital 

Summa tillgångar 64855 Summa skulder 20000 

7(8) 
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Rävemåla Bygdegårdsförening 

Resultaträkning 2013 2014 2015 

Intäkter 

Dans/disco/lotteri/evenemang 53124 137 859 113 263 

Uthyrning 26465 26350 43330 

Sponsring/bidrag 302 231 84200 60 500 

Kommunalt lokal/drift-bidrag 22000 47000 50000 

Medlemsavgift 16800 17325 19850 

Andelar 57775 10500 0 

Värdeökning fonder 0 405 0 

Övrigt (år 2014=deponltlonsavglft Eon+ tidigare kas,ör) 9000 8342 0 

Övrigt (år 2013 o 2014=massaved, 2015 åter skuld) 23 000 9016 3000 

Summa 510 395 340 997 289 943 

l{ostnader 

Dans/disco/lotteri/evenemang 19001 75 921 56943 

annonsering (för 2015 Inkluderat I evenemang) 0 6 539 

Försäkring och övrigt . 25 922 15 011 16401 

telefon 436 0 0 

El (nätavgift)+olja 29324 18230 

El förbrukning (för 2015 är all el inräknad) 33 953 22 841 32119 

Vatten o sopor 25186 10 753 13442 

Bankgiroavgift+ bygdegårdsavgift 410 870 0 

Diverse/förbrukningsmaterial 19948 7173 13069 

Underhåll inventarier 33454 31294 39203 

Renovering, ombyggnad 295 471 110 886 58176 

Depositionsavgift Eon 7300 0 0 

Räntor 0 0 0 

Återbetalning till företagaförening 4875 0 0 

värdeminskning fonder 0 0 0 

Summa 495 280 299 518 229 353 

Årets resultat före 

avskrivning 15115 41479 60590 

Avskrivning 0 0 0 

Justering 2011, 

Årets resultat efter avskrivning 15115 41479 60 590 
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Johansso·n Margona 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Axelsson Kenth 
den 17 januari 2017 15:34 
Johansson Margona 
VB: ansökan 

•• • l.•r ••• ........ _.,. • ., _,,,.,..,. • ~ ••.- -~ ~ - ,. • ... ., .....,,., -.-•--,•-. •--,- rrr- -·-·,--,,.-,- ·• • .,,. _,.,._,.,. ""'···-~ .,,.,,.,-,~,., ,. ,,. •• --,. ,_,. •• .,,.. •• .,. ,_..,,.-., •- ••. _.,., •• ,.. ,•. •- ...... ,•• -..-•.•• -·---. 

Från: Axelsson Kenth 
Skickat: den 17 januari 2017 15:30 

Tili: 'yvonnetorstensson@live.se' <yvonnetorstensson@live.se> 

Ämne: ansökan 

Hej Yvonne. 
Tack för din ansökan. 
Skulle vilja be dig att komplettera ansökan lite. 

Med exempelvis kopia på den ansökan som ni skickat till Boverket, eller en lite mer specificerad kostnadsberäkning. 

Jag tänkte ta upp denna ansökan i utskottet som är den 20/2 och skulle behöva kompletteringarna så fort som 

möjligt. 
Har du några frågor så ring. 

Med Vänlig hälsning, 
Kenth Axelsson 
Kultur- och fritidssamordnare 
Tingsryds kommun 
Box88 
Besöksadress: Torggatan 12 
362 22 Tingsryd 
Tel direkt: 0477- 441 61 
Tel vxl: 0477-441 00 
Mobil: 072 - 889 20 42 
E-post: kenth.axelsson@tingsryd.se 
Hemsida: www.tingsryd.se 

[Sida] 
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Axelsson Kenth 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Rävemåla 20170116 

Yvonne Torstensson <yvonnetorstensson@live.se> 
den 16 jånuari 2017 17:47 
Axelsson Kenth 
cee63@live.se 
Investerings bidrag 

Rävem.åla Bygdegård, ungdomslokalen i källaren genomgår en omfåttande ombyggnad & renovering. 
Utrymningsväg, handikappsutgång & handikapptoalett blir själva huvudingången från baksidan. 
Betongväggar har rivits & nya har murats upp för att få så bra utrymningsväg som möjligt. 
Ventilation, bredare dörr, brandhärdiga gipsskivor i tak ska göras. 

Vi har tagit hjälp av Bo Svensson (kontrollant för Örnen när det byggdes) till planritningar, bestämmelser & normer. 

Detta är budgeterat till 360 000:- inkl. moms. 
Därför söker vi 30% av den totala budgeten i investeringsbidrag av Tingsryd Kommun. 

Detta projekt är menat till barn, ungdomar & äläre som vill ha en plats att träffas på. 
Såsom ungdomsgård, bridge, bordtennis, barnkalas & mindre sällskap. 
Detta ökar attraktiviteten & uthyrning vilket leder till ;en levande Bygdegård. 

Som vi vet så ökar barnantalet i Älmeboda socken·. 
Vi kommer även at_t knyta an till friskolan som startar till hösten -17. 

Ledamot i Rävemåla Bygdegårds Styrelse. 

Yvonne Torstensson 
0706-56 66 80 
yvonneto rstensso n@live.se 

Skickades från E-post för Windows 10 

Carina E Holmberg 
0731-55 4215 

cee63@live.se 
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