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KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen
för Kronobergs län 2018-2020 (Remissyttrande 16RK1603)
KLYS har tagit del av Region Kronobergs förslag till kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 och vill
för de yrkesverksamma kulturskaparnas räkning härmed lämna följande synpunkter.
1 Inledning
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – företräder via sina 14
medlemsorganisationer ca 30 000 yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Dessa arbetar som bl.a.
författare, dramatiker, journalister, bildkonstnärer, musiker, kompositörer, tonsättare, regissörer,
skådespelare, filmare och dansare. Organisationerna samarbetar under KLYS paraply i frågor som rör
t ex kulturpolitik, upphovsrätt, arbetsmarknad, trygghetssystem och yttrandefrihet.
KLYS utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare i den nationella kulturpolitiken.
Samverkansmodellens inträde i den svenska kulturpolitiken har, förutom ett nytt sätt att fördela
statliga bidrag till regional kulturverksamhet, inneburit en etablering av en ny kulturpolitisk karta där
samverkan och dialog på alla plan är satt i fokus: mellan stat, region och kommun och där också det
professionella kulturlivet och civilsamhället ska delta i dialogen.
Enligt förordningen ska de regionala kulturplanerna tas fram ”efter samråd med länets professionella
kulturliv och det civila samhället”. Att använda sig av professionella kulturskapare som experter på
sitt konstområde är ett utmärkt sätt att ta tillvara de professionella kulturskaparnas regionala
erfarenheter, att utveckla diskussionen om kulturskaparnas villkor och att formulera en regional
konstnärspolitik.
Formen för samråd väljer regionen själv. KLYS verkar för att dialoger sker i formaliserad form, dvs. att
det finns en kontinuitet och långsiktiga strategier för att involvera professionella kulturskapare i
dialog runt kulturplanens framtagande, genomförande och uppföljning. Vi har nyligen kartlagt det
regionala kulturskaparsamrådsarbetet i landet och ska under hösten 2017 presentera en
samrådsguide med rekommendationer för samrådsarbetet i regionerna. KLYS verkar också för att
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samråden, där yrkesverksamma kulturskapare bidrar som experter, arvoderas. Vi har för ändamålet
tagit fram särskilda arvodesrekommendationer i samarbete med våra medlemsorganisationer.
Arvodesrekommendationerna ses nu över och nya kommer att presenteras inför 2018.
Bland KLYS viktigaste frågor, som även gäller arbetet med regionala kulturplaner och
samverkansmodellen, är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har
skapats för att konsten ska kunna stå fri från politiska viljor, och är av yttersta vikt för att konstnärlig
frihet ska kunna upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Enligt
principen ska konstnärliga och kvalitativa bedömningar inte göras av den politiska sfären utan av
sakkunniga ämnesexperter, yrkesverksamma kulturskapare och konstnärliga ledare, t.ex. i särskilda
referensgrupper och bedömningskommittéer. KLYS bevakar också hur konstnärlig kvalitet och
utveckling får utrymme, hur mångfalden inom kulturen främjas samt balansen mellan kultur- och
aspektpolitik av olika slag.
Här nedan följer en sammanfattning av KLYS mest centrala bevakningsområden, när det gäller
regionala kulturplaner och regional kultur- och konstnärspolitik:

Grundläggande värden
•
•
•
•

Hur bevakar kulturplanen kulturens egenvärde och balansen mot aspektpolitik?
Bidrar den här satsningen till konstnärlig kvalitet och förnyelse?
Hur arbetar regionen med principen om armlängds avstånd?
Hur arbetar regionen med att främja mångfald inom kulturen?

Kulturskapares villkor
•
•
•
•
•
•

Vilka förutsättningar behövs för att professionella kulturskapare inom alla konstområden ska kunna verka i
regionen? Hur formuleras regional konstnärspolitik i regionen?
Vilka målsättningar formulerar regionen utifrån betydelsen av rimliga avtal och ersättningar till kulturskapare
för deras arbete?
Hur kan regionalt verksamma kulturskapare stödjas med kompetensutveckling och vidareutbildning? Hur kan
man på andra sätt stödja de yrkesverksamma som vill utvecklas och vara kvar i regionen?
Hur diskuterar och synliggör regionen skillnaden i villkor mellan yrkesutövande och ideella utövare?
Vilka stödfunktioner finns för professionella kulturskapares företagande i regionen?
På vilka sätt kan regionen och dess kommuner integrera kulturskapare som självklar samarbetspart?

Kulturell infrastruktur
•
•
•
•

Hur ser utbudet ut av lokaler för mötesplatser och arbetsplatser i regionen? D.v.s.
replokaler/verkstäder/träningslokaler/inspelningsstudios m m. Vad kan byggas ut, förstärkas lokalt och/eller
regionalt?
Vilken strategi formulerar regionen i sin kulturplan angående samspelet mellan institutioner och det fria
kulturlivet?
Vilka regionöverskridande verksamheter finns och vad har regionen för utvecklingsmål för dessa?
Hur planerar regionen att arbeta med och utveckla nationella och internationella samarbeten?
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2 Generella utgångspunkter och kulturplanens disposition
Kronobergs län ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012 och detta är regionens tredje
kulturplan inom ramen för modellen. Planen ska gälla från 1 januari 2018 till 31 december 2020.
Kronobergs län har drygt 196 000 invånare fördelade på åtta kommuner. Länet har liksom många
andra svenska län/landskap en stor andel glesbygd och en dominerande centralort; Växjö.
Ljungby och Älmhult är de näst största tätorterna. De flesta kulturorganisationerna med regionala
uppdrag har sina säten i Växjö och Ljungby.
Det är positivt att regionen i sitt förslag till ny kulturplan pedagogiskt belyser de regionala
kulturpolitiska strukturerna och regionens kulturella infrastruktur i förhållande till geografi,
befolkningsstruktur och kommunal kulturpolitik.
I KLYS ögon är detta en välformulerad kulturplan som emellertid fokuserar mer på regional utveckling
och strukturellt arbete överlag än på resonemang och mål som bottnar i kulturens egenvärde och
konstnärlig utveckling i länets kulturliv. Detta går i linje med att regionkulturförvaltningens
utgångspunkt är samhällsplaneringsmetoden culture planning, vilket beskrivs på sidan 17 i
planförslaget.
Det är bra att det påpekas att planen ska kompletteras med bl.a. konkreta handlingsplaner på
förvaltningsnivå (sid 7). KLYS kan sympatisera med att regionen i sammanhanget även trycker på
vikten av flexibilitet i den regionala kulturpolitikens och förvaltningsarbetets processer under
planperioden. Vi vill dock uppmärksamma regionen på det faktum att ett alltför flexibelt upplägg för
periodens kulturutveckling riskerar att motverka eller hämma beständighet och långsiktighet i
insatserna för kulturlivet i stort och för de professionellt verksamma kulturskaparna i länet.
Vi vill understryka att kulturplanen, oavsett kommande handlingsplaner, skulle tjäna på att ges fler
fördjupande avsnitt med strukturella problematiseringar kring de kultur- och konstnärspolitiska
visionerna, både generellt och specifikt för de olika konstnärliga verksamhetsområdena.
Kulturplanens disposition sticker ut från den norm som många andra regionala kulturplaner ofta
följer. Innehållsförteckningen är väldigt kort och övergripande och presenterar enbart fyra
huvudavsnitt i planen. Vi kan här sakna underrubrikers läsarvägledande funktion i dokumentet, och
hoppas att den färdiga planen kompletteras med en fylligare innehållsförteckning. Vi vill också
påpeka att begreppet ”kulturell infrastruktur” i sig semantiskt framstår som något missvisande som
huvudrubrik för avsnittet om de konstnärliga verksamhetsområdena, vilka ju i sak innefattar bredare
och fler kultur- och konstnärspolitiska perspektiv än enbart infrastrukturella problemställningar.
Kulturplanens redogörelser för verksamhetsområdena följer inte till fullo samverkansmodellens
förordnings rubriklista. Vi noterar att biblioteksverksamheten har lagts in sist i avsnittet om litteratur
och läsfrämjande, och att ”Muntligt berättande” fått ett helt eget avsnitt, något som beror på att
Kronoberg avser att särskilt lyfta den muntliga berättartraditionen i länet under planperioden, vilket
KLYS välkomnar.
Vi ser att planen saknar skrivningar om bl.a. områdena foto, arkitektur, nycirkus och dataspel, vilket
flera andra regioner i sina kulturplaner nuförtiden lyfter specifikt, även om områdena inte formellt
ingår i samverkansmodellen. Fotografering nämns dock kort i förbigående i filmavsnittet. Det
påpekas i planen att konsthantverk och formgivning ingår i länets definition av bild och formområdet.
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3 Begrepp och definitioner
KLYS välkomnar att Kronobergs kulturplan konsekvent använder begreppet ”professionell
kulturskapare” och särskiljer de kulturpolitiska perspektiven på professionella kulturskapare, ideella
kulturaktörer och amatörkultur så att det för läsaren blir tydligt vem som avses och hur nivåerna
relaterar till varandra i regionens kulturpolitik.
Vi vill påpeka att ”fri” i begreppet ”fri professionell kulturskapare”, som används på sidan 23 och 42,
är olyckligt och i viss mån missvisande då det implicerar att det skulle finnas andra ”ofria”
kulturskapare. Det räcker i all tydlighet med att genomgående tala om ”professionella
kulturskapare”, vilka då alltså omfattar såväl fritt verksamma, som institutionsanställda kulturskapare
och kombinatörer. Det är något helt annat att tala om det fria kulturlivets aktörer vid sidan av
kulturinstitutionsverksamheter, och detta anmärker vi alltså inte på.
KLYS förespråkar, liksom Konstnärsnämnden, att begreppet konstnär används för att beteckna
verksamma inom alla konstområden, och inte enahanda i betydelsen bild- och formkonstnär, så som
görs på vissa ställen i bild- och formavsnittet. Det vore på sin plats att i planens skrivningar om bildoch formområdet specificera begreppet konstnär utifrån vilket konstområde det handlar om, och i
stället alltså skriva ut om det handlar om just bild- och formkonstnärer, exempelvis på sidorna 12 och
35.
Det är bra att kulturplanen har ett särskilt avsnitt som lyfter mångfald (sid 22). Förutom
konstaterandet att nyanlända kulturskapare i länet ”ökar mångfalden av konstnärliga uttryck” saknar
KLYS i planen dock helt redogörelser för begreppen kulturell och konstnärlig mångfald i betydelsen
upprätthållandet av en bredd i det konstnärliga utbudet i regionen, och hur goda förutsättningar för
alla konstområden (även de mindre publika) ska kunna utvecklas i regionen under planperioden.
KLYS hoppas att den färdiga versionen av kulturplanen kompletteras med beskrivningar av hur
regionen vill främja kulturell mångfald i praktiken. Jämför Unescos konvention till skydd för kulturell
mångfald, som Sverige och EU anslutit sig till, och som också har bäring på den regionala nivån.
KLYS värdesätter att regionen i sin kulturplan lyfter begrepp som konstnärlig frihet och kulturens
egenvärde i ett demokratiskt samhälle. Vi efterlyser i planen dock en utförligare redogörelse för, och
problematisering av regionens syn på begreppen i sig, liksom på det nu i planen i stort sett helt
frånvarande begreppet ”konstnärlig kvalitet”. Det bör i planen som helhet tydligare framgå hur
förvaltningen under planperioden avser att arbeta med värnandet av konstnärlig kvalitet och
konstnärligt egenvärde inom ramen för de planerade insatserna för det professionella kulturlivet.

4 Samråd med professionella kulturskapare
KLYS beklagar att Region Kronoberg fortfarande saknar en formaliserad konstområdesövergripande
samrådsgrupp för de professionella kulturskaparna i länet. I planens avsnitt om dialogmodeller inför
kulturplanen (sid 42) beskriver regionen sitt dialogarbete inom ramen för kulturplanearbetet med en
rad aktörer i kulturlivet, bl.a. studieförbund, och det nämns på mer än ett ställe i planen att en
särskild satsning gjorts på dialoger med det civila samhället och ideella aktörer. KLYS ställer sig
frågande till varför regionen inte utvecklat formaliserade dialogmodeller eller gjort en motsvarande
dialogsatsning när det gäller specifikt de yrkesverksamma kulturskaparna i länet.
Det påpekas visserligen i planen att verksamhetssamtal årligen sker med kulturorganisationer med
regionala uppdrag, men KLYS noterar i kulturplanen en avsaknad av redogörelser för att, och hur,
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några formella dialoger genomförts mellan kulturförvaltning och professionella kulturskapare.
Skrivningen på sidan 42 om dialog med kulturskapare handlar enbart om hur de lättast kan
identifieras och nås. Vidare sägs det att: ”för att skapa bättre möjligheter för det fria professionella
kulturlivet att delta i dialoger erbjuds arvode”. KLYS välkomnar arvoderingen i sig, men vi skulle i
planen gärna få ta del av mer information om formella kulturskapardialoger med de yrkesverksamma
verkligen ägt rum, och om tillvägagångssätt, antal möten och representationen för konstområdena
på mötena.
Om Region Kronoberg på sikt avser att göra förändringar av samrådsprocessen med professionella
kulturskapare står KLYS gärna till kulturförvaltningens tjänst med stöd, samråd och rådgivning. Vi
kommer, som nämns inledningsvis, under hösten 2017 att presentera en samrådsguide för både
kulturskapare och tjänstemän med rekommendationer om hur ett regionalt kulturskaparsamråd bör
se ut och vad dess arbete och funktioner bör omfatta.
Generellt när det gäller att etablera ett regionalt kulturskaparråd vill vi understryka att det är viktigt
att samrådet omfattar både de som förvaltningen kallar ”fria kulturskapare” och kulturskapare
anställda vid kulturinstitutioner i länet. Det är olyckligt om de institutionsanställda kulturskaparnas
erfarenheter och synpunkter inte skulle komma fram på grund av obalans i representationen i
kulturskapardialogerna, dvs. om vissa kulturskapare i länet får egen direktrepresentation och dialog,
medan institutionsanställda, oavsett anställningsform, kanske bara representeras kollektivt via någon
person på ledningsnivå. KLYS understryker vikten av att regionerna beaktar denna problematik och
agerar för att lyfta alla de professionellt verksamma kulturskaparnas röster och perspektiv i länet,
oavsett deras anställnings-/verksamhetsform och institutionskoppling.

5 Kulturpolitiska utgångspunkter och mål
Region Kronobergs kulturplan är en av flera understrategier till den regionala utvecklingsstrategin för
länet; Gröna Kronoberg 2025. Ett av nyckelorden i länets övergripande utvecklingsvision är
attraktivitet. Kulturplanen är främst kopplad till utvecklingsstrategins målområde ”Vi växer i öppna
och hållbara livsmiljöer”.
Kulturutvecklingen i Kronoberg ska alltså bidra till att det ska vara attraktivt att bo, leva och arbeta i
länet. KLYS har naturligtvis inget att invända mot dessa ambitioner, men vi ställer oss tveksamma till i
hur hög grad de i kulturplanen så uttalade tillgänglighets- och människorättsperspektiven på kulturen
färgar utvecklingsarbetet i stort i förslaget till ny kulturplan. Självfallet är det viktigt att lyfta dessa
perspektiv, men vi ser i det också risker för att de överskuggar flera andra viktiga sakfrågor som gäller
den framtida utvecklingen av Kronobergs professionella kulturliv och villkoren för de
yrkesverksamma kulturskaparna i länet.
I kulturplanen presenteras fyra prioriterade utvecklingsområden för perioden 2018-2020. KLYS
välkomnar att bild och form-området samt litteraturen prioriteras, men vi vill samtidigt
uppmärksamma kulturförvaltningen på att nuvarande förslag till plan ger intrycket av att vissa andra
verksamhetsområden, bl.a. musikområdet, nästan helt har hamnat utanför det planerade
utvecklingsarbetet under planperioden (se nedan i avsnittet 7.1 om scenkonst).
Kulturplanens kapitel om den kulturella infrastrukturen (sid 20-24) omfattar avsnitten ”Centrala
utmaningar på kulturområdet” och ”Vem utövar och tar del av kultur?”. Här lyfts bl.a. ”invånarnas
rättigheter att på lika villkor ta del av och utöva kultur” (sid 21). Vi noterar att kapitlet i sin helhet
nästan uteslutande handlar om tillgängligheten till kultur och möjligheten till eget
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skapande/”utövande”. Ett av underavsnitten i kapitlet redogör kortfattat för professionella
kulturskapare, men här sägs inget eller väldigt lite om hur kulturskaparna i sin yrkesroll relaterar till
tillgänglighetsfrågorna eller hur regionen ser på kulturskaparna och deras yrkesmässiga roll i
kulturlivet. Det konstateras kortfattat att kulturskaparna minskat i antal i länet de senaste åren, och
att regionala institutioner är arbetsgivare åt dem. Här skulle kulturplanen verkligen vinna på en
fördjupad och framsynt problematisering i sak.
På flera ställen i planen finner vi ganska lösryckta meningar. I en regional kulturplan blir det i våra
ögon överflödigt med t.ex. följande mening i ovan nämnda avsnitt: ”Kommuner, landsting och
myndigheter är också viktiga beställare av de tjänster som professionella kulturskapare
tillhandahåller” (sid 23). Vad avses i sammanhanget med ett sådant konstaterande utan att koppla
det till ett vidare resonemang?
KONSTENS EGENVÄRDE OCH KVALITETSBEGREPPET
Det som framförallt blir oklart för KLYS i Region Kronobergs förslag till ny kulturplan är hur regionen
under kommande planperiod avser att arbeta när det gäller det nationella kulturpolitiska målet om
att ”främja kvalitet och konstnärlig förnyelse” inom samtliga konstområden. Regionen lyfter i planen
främst sina planerade satsningar inom bild och form samt litteratur, och vi skulle gärna veta ännu
mer om övriga områden än vad som lyfts i nuvarande förslag till kulturplan.
Vi ställer oss också frågande till innebörden i följande påpekande på sidan 8: ”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.” Vad menas här? Ställer regionen bredd och spets i ett motsatsförhållande? Ska vi tolka detta
som att regionen inte kan arbeta för kvalitet, geografisk spridning och bredd i kulturlivet samtidigt?
Som vi nämner ovan i vårt avsnitt 3 skulle kulturplanen tjäna på att förses med en specifik
redogörelse för hur regionen ser på begreppet konstnärlig kvalitet, och hur man avser att arbeta
under planperioden för att värna om den och upprätthålla en hög nivå på länets kulturliv. Vi ser
gärna ett eget, längre avsnitt i planen om konstens egenvärde med utförligare resonemang kring
regionens syn på kultur, konstnärligt skapande och kvalitet.
ARMLÄNGDS AVSTÅND
Det är positivt att Region Kronoberg tydligt lyfter principen om armlängds avstånd i sin kulturplan
(sid 18), men vi skulle gärna se en mer ingående redogörelse för hur regionen arbetar under
planperioden för att upprätthålla principen, och om den i viss mån även omfattar tjänstemannanivån
i länet, och i så fall hur. Här kan det vara på sin plats med skrivningar om huruvida särskilda
referenspersoner med expertkunskap avses tas in vid behov för vissa bedömningar av projektstöd,
eller inte.

6 Kulturskapares villkor och regional konstnärspolitik
Av kulturplanens fyra prioriterade utvecklingsområden välkomnar KLYS att Region Kronoberg
aviserar satsningar på att förbättra villkoren för yrkesverksamma inom bild- och formområdet
respektive litteraturen. Men i ett konstnärspolitiskt perspektiv är Kronobergs förslag till ny kulturplan
ändå väldigt rörigt upplagd, även för en initierad läsare. Vi värdesätter att det finns ett särskilt avsnitt
med rubriken ”Professionella kulturskapare” på sidan 22. Dock är placeringen av avsnittet
förvirrande för läsaren. De många olika underavsnitten under huvudrubriken ”Den kulturella
infrastrukturen i Kronoberg” skulle behöva sorteras bättre utifrån hur de relaterar till ämnet och
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varandra. Med dokumentets nuvarande disposition är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur
regionens utvecklingsarbete kopplar samman olika politikområden och vilka konkreta åtgärder som
ska styra samspelet mellan olika aktörer och nivåer i länets kulturliv; mellan kulturinstitutioner, det
fria professionella kulturlivet, civilsamhällets aktörer och det lokala kulturlivet.
EKONOMISKA VILLKOR OCH UPPHOVSRÄTT
När det gäller ekonomiska villkor för professionella kulturskapare nämns i avsnittet om Bild och form
med all rätt bl.a. MU-avtalet för bild- och formkonstnärer. Det bör dock tilläggas i kulturplanen att
andra kulturskapargrupper omfattas av kollektivavtal och/eller andra avtal och
arvodesrekommendationer/miniminivåer, som också ska respekteras i det offentligt finansierade
regionala kulturlivet, jämför KLYS och våra medlemsorganisationers rekommendationer. I
sammanhanget är det värt att upprepa vikten av att regionen värnar om att följa gängse regler för
upphovsrätt i all offentligt arrangerad kultur. Detta särskilt som Digitalisering lyfts på flera ställen i
planen och i ett eget avsnitt på sidan 24.
Vi anser att villkoren för konstnärligt skapande bör lyftas mer konkret i avsnittet på sidan 22 om
professionella kulturskapare. Det bör läggas till en skrivning om att nivån på ersättningen till
yrkesverksamma kulturskapare är en viktig del för att möjliggöra för dem att bo kvar i länet och att
försörja sig på sitt yrke. Som generella riktlinjer för länets kulturliv bör det påpekas att ersättningar
självklart inte ska gå under gällande kollektivavtalsnivåer, även om den som beställer arbetet inte
omfattas av dessa.
KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR
Vi noterar att kulturplanen på flera olika ställen lyfter besöksnäring och olika aspekter på det som
brukar samlas under begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN). Kanske kunde planen förses
med ett specifikt rubricerat avsnitt i ämnet, där regionen samlat beskriver instrumentella och
konstnärliga aspekter på kulturlivet i länet. KLYS skulle i planen gärna se mer information om hur den
regionala kulturpolitiken relaterar till andra politikområden och näringar, och till regionens generella
utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar.
KARTLÄGGNING AV KULTURLIVET
KLYS rekommenderar regionen att under planperioden utförligt kartlägga länets professionella
kulturliv (som ju är i ständig förändring); vilka kulturskapare som är yrkesverksamma inom varje
konstart och knutna till de olika kulturinstitutionerna, samt under vilka villkor de utför sina uppdrag
och anställningar. En sådan kartläggning bör vara ett levande dokument att återkommande
uppdatera för att skapa en god grund för en väl förankrad och utvecklad regional konstnärspolitik,
som inger förtroende hos alla inblandade parter.

7 Synpunkter gällande de specifika konstområdena
7.1 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
Kulturplanens avsnitt om scenkonst och musik framstår mer som verksamhetsberättelser med en rad
konstateranden av läget baserat på nu gällande kulturplan, samt beskrivning av framgångar med
tidigare satsningar på t.ex. dansen. Vi saknar överlag både visioner, problematiseringar och konkreta
förslag för de kommande tre årens scenkonstutveckling.
Självfallet ser KLYS mycket positivt på Region Kronobergs interregionala scenkonstsamverkan och
strategiska utvecklingsinsatser på bl.a. dansområdet, men det blir märkligt att i ett förslag till ny
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kulturplan redogöra för framgångar med tidigare års satsningar utan att skrivningarna mynnar ut i ett
mer ingående och konstruktivt framåtblickande.
KLYS värdesätter att regionen lyfter lokala arrangörers viktiga roll för utvecklingen av scenkonstutbud
och turnéverksamhet i länet, och att interregional samverkan i nätverket Scenkonst Sydost ger
möjligheter till kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Vi skulle dock gärna se att planen fick en
utförligare beskrivning av hur regionen avser att hantera och utveckla dessa befintliga strukturer
under kommande planperiod.
Vi vill poängtera att det är viktigt att uppmärksamma att kulturinstitutionerna har svårt att
upprätthålla och utveckla verksamheten eftersom uppräkningen av medel inte sker i samma takt som
löne- och prisökningar. Detta är synnerligen kännbart på scenkonstområdet.
I övrigt ser vi mycket positivt på att kulturplanen lyfter nyskriven dramatik och det faktum att
regionteaterns satsningar skapar arbetstillfällen för samtida dramatiker och koreografer.
Redogörelsen för musikområdet i detta förslag till kulturplan är en i våra ögon enahanda genomgång
av tidigare utvecklingsarbete och sakernas tillstånd i allmänhet, samt konstateranden om bl.a. Musik
i Syds roll för regionens musiklivs utveckling. Ingenting skrivs om vad regionen ämnar göra under
kommande planperiod för att utveckla det regionalt finansierade musikområdet, vilket KLYS hoppas
korrigeras till planens slutversion.
KLYS finner det anmärkningsvärt skralt med framåtblickande i hela scenkonstredogörelsen för att
vara just en regional kulturplan. Utvecklingsarbetet inom ett verksamhetsområde bör lyftas i en
regional kulturplan och inte enbart hänvisas till årliga handlingsplaner eller separata dokument.

7.1 Litteratur
KLYS välkomnar Region Kronobergs tydliga ambitioner för att stärka litteraturen som konstform, vara
ledande i arbetet med yttrandefrihet och stärka läsandets utveckling i regionen, samt att
kulturplanen som en särskild prioritering lyfter muntligt berättande som konstform. KLYS värdesätter
att regionen i kulturplanen poängterar vikten av att lyfta fram den konstnärliga utvecklingen och
villkoren för de professionella kulturskaparna på litteraturområdet. Vi vill påminna om att området
omfattar både författare, poeter och översättare.
Kulturplanens skrivningar om specifika insatser inom de båda prioriterade områdena muntligt
berättande och litteratur är ytterst generella och kortfattade. Att kompetensutveckling och skäliga
ersättningsnivåer för litteraturens professionella kulturskapare lyfts i planen är mycket positivt, och
även om mer specifika handlingsplaner ska läggas fram senare skulle vi gärna se att regionen i sin
kulturplan redogjorde åtminstone övergripande för hur kompetensutvecklingen är tänkt att utformas
och vilka aktörer som skulle involveras. Vi vill också påpeka att insatserna för litteraturen bör spridas
geografiskt i länet.
När det gäller litteraturfrämjandet överlag ser vi gärna att regionens fokus på barn och unga inte sker
på bekostnad av satsningar på litteratur och läsande även för andra ålders- och målgrupper.
I övrigt välkomnar KLYS att Kronoberg har ambitionen att utveckla förutsättningar för en regional
fristadsmodell för hotade författare.
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7.2 Bild och form
Bild- och formkonstnärer är en av de konstnärliga yrkesgrupper som har absolut lägst inkomster.
Medianinkomsten för konstnärerna i Kronoberg är 15 078 kronor, trots att många konstnärer har
långa akademiska utbildningar. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i
länet som enligt SCB var 23 787 kronor (2014).1
Fler än fem av tio yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Kronoberg uppger att de måste
brödjobba med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig. 16 procent av
konstnärerna i regionen uppger att de tvingats tacka nej till att medverka i en utställning för att
ersättningen och villkoren varit så dåliga att de inte har haft råd att medverka, och 90 procent svarar
att de vid utställningar inte fått utställningsersättning enligt MU-avtalet.2
Det är som vi ovan nämnt glädjande att ett av regionens fyra utvecklingsområden för 2018-2020 är
att ”Kronoberg ska ha en stärkt infrastruktur för bild- och formområdet” (sid 7). Det är utmärkt att
kulturplanen har en särskild underrubrik för konst i det offentliga rummet och att regionen aktivt
arbetar med främjande av enprocentsregeln. Tyvärr diskuteras MU-avtalet inte lika ingående i
kulturplanen vilket är synd med tanke på att avtalet ännu tillämpas i låg utsträckning i regionen.
KLYS föreslår att Region Kronoberg i kulturplanen skriver in att regionen ska:
• Utarbeta en bild- och formkonststrategi/handlingsplan med konkreta förslag på hur bild- och
formkonstnärers arbetsvillkor ska förbättras, i dialog med länets konstnärer och dess organisationer.
• Verka för att bild- och formkonstkonstnärer ska erhålla MU-avtalets utställnings- och
medverkansersättning, inklusive ersättning för sin arbetstid, när de ställer ut i regionen. Här behövs
samverkan och en plan för att MU-avtalet ska implementeras på regional såväl som kommunal nivå.
• Budgetera för en MU-avtalspott till vilken mindre arrangörer i regionen kan söka medfinansiering
för att konstnärerna ska få MU-avtalsenliga ersättningar inklusive ersättning för konstnärernas
arbetstid. Regionen bör erbjuda sina och kommunernas kulturpolitiker, tjänstemän,
utställningsarrangörer och konstnärer en workshop om MU-avtalet, åtminstone vartannat år.
Regionen bör även årligen redovisa hur MU-avtalet har implementerats.
• Utarbeta metoder/riktlinjer i dialog med regionens kommuner för hur arbetet med
enprocentsregeln i stadsplaneringen ska gå till, vilket även ska säkra hög kvalitet genom att den
konstnärliga sakkunskapen tas tillvara i hela planerings- och projektcykeln. Region Kronoberg
säkerställer kompetens och resurser för att kunna vara ett stöd till kommunerna i att utveckla
riktlinjer och metoder för implementeringen av enprocentsregeln.
• Årligen redovisa för när och hur enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning har tillämpats i länet
och arbeta aktivt med att synliggöra de offentliga konstverken.
• För en könsuppdelad statistik avseende inköp av bild- och formkonst och offentliga uppdrag,
fördelning av stipendium och utställningar etc.

1

http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Publikationer/PDF/Knamnden_Rapport_Konstnarernas_Inkomster_W
ebbversion_2016_12_20.pdf
2
http://www.kro.se/sites/default/files/Stora_konstnarsenkaten_maj_2014_Utsikt_fran_ateljeerna.pdf
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• Utveckla kompetens- och resursstöd för att underlätta för kommuner att integrera konst och kultur
i samhällsplaneringen (exempelvis cultural planning).

7.3 Film
Filmavsnittet i Kronobergs förslag till kulturplan är i mångt och mycket en visionslös lägesbeskrivning.
KLYS och vårt medlemsförbund Oberoende Filmares Förbund (OFF) saknar i avsnittet redogörelser
för regionala kulturpolitiska satsningar på filmen som konstform under planperioden. Skrivningarna i
planförslaget handlar främst om tillgänglighet, publikutveckling, skolfrågor och amatörskapande. I ett
yrkesmässigt perspektiv blir det anmärkningsvärt tomt i filmavsnittet med i stort sett detta enda
konstaterande i saken: ”För att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare inom
filmområdet behövs olika plattformar för att tillgängliggöra film.” (sid 34)
KLYS och Oberoende filmares förbund ser att mycket görs för unga filmare i Kronoberg, och för att
visa film för länets invånare. Vi undrar dock hur professionella filmare ska kunna verka i regionen då
en konkret strategi kring detta helt saknas inför den kommande planperioden. Det finns ingenting
skrivet i förslaget till kulturplan angående hur professionella filmare ska kunna verka och försörja sig i
regionen, och vilka arvoden regionen rekommenderar och tillämpar när filmare visar film, samtalar
om film eller engageras på andra vis. Vi saknar beskrivningar av ett aktivt regionalt arbete för att
möjliggöra detta, samt uttryckta mål för att uppnå jämställdhet både gällande verksamhet riktad till
barn och unga, professionella och i urvalet av den film som visas och ses av länets invånare. Vi saknar
också i planen en översyn av hur medel fördelas och hur maktpositioner kring detta roterar för att
undvika jäv och maktkoncentration.
KLYS tror att en av lösningarna för att skapa goda förutsättningar på sikt för de filmprofessionella i
länet kan vara ökad interregional samverkan i praktiken på filmområdet, bl.a. genom gemensamma
satsningar inom ramen för kulturarbetet i Regionsamverkan Sydsverige. Vi efterlyser en djupare
analys och presentation av hur regionen tänker sig att Reaktor Sydost (nytt namn hösten 2017:
Filmregion Sydost) under kommande planperiod ska använda sina resurser och samverka både i
länets kommuner och med Sydsveriges regioner för att stärka det professionella filmskapandet i
Kronoberg. Vi hoppas att kommande handlingsplaner lägger fram konkreta förslag till hur
utvecklingsarbetet på filmområdet ska se ut med fokus på de professionellt verksamma i länet.

8 Sammanfattande synpunkter
Region Kronobergs läns förslag till ny kulturplan för 2018-2020 är ett välformulerat men svårgripbart
dokument som ger mycket utrymme åt redovisning av politiska strukturer och att sätta ljuset på vad
som hänt under nu gällande plan. Vi skulle i planen gärna vilja läsa mer om konkret framåtblickande
och se mer av konstruktiva kulturpolitiska resonemang och målformuleringar som bottnar i kulturens
egenvärde och konstnärlig utveckling i länets kulturliv.
Kulturplanen är i ett KLYS-perspektiv relativt brokig och mångfacetterad, och därför inte lätt att
bemöta i sak. Vi värdesätter Kronobergs ambitioner när det gäller att stärka bild- och formområdet
och litteraturen, men i sin helhet uppfattar vi planen som konstnärspolitiskt vag, och i vissa fall
närmast uppgiven när det gäller professionella kulturskapares möjligheter att bo, verka och utvecklas
i länet. Region Kronoberg beskriver i sin plan en regional kulturpolitik där de yrkesverksamma
kulturskaparna inte tycks ses som särskilt centrala för Kronobergs kulturliv, utan snarare bara som en
liten del vid sidan av civilsamhällets organisationer, ideella krafter och kulturintresserade
Sida 10 av 11

medborgare. Visserligen lyfter planen väsentligheter som armlängds avstånds-principen och rimliga
ersättningar till kulturskapare, men detta är en kulturplan som mer kretsar kring medborgarnas
kulturvanor, människorättsperspektiv och tillgänglighetsfrågor än kring förutsättningarna för
professionellt kulturskapande och konstnärlig utveckling.
Det är bra att planen tydligt och konkret lyfter olika aspekter på kulturell infrastruktur, men det
starka fokuset på tillgänglighetsfrågor ger intrycket av att Region Kronobergs kulturpolitiskt ansvariga
tycks förutsätta att en stor del av professionellt organiserad och skapad kultur och konst kan uppstå
av sig själv genom ”utövande”, delaktighet och tillgänglighet.
Vi vill understryka att kulturplanen, oavsett kommande handlingsplaner, skulle tjäna på att ges fler
fördjupande avsnitt med strukturella problematiseringar kring de kultur- och konstnärspolitiska
visionerna, både generellt och specifikt för de olika konstnärliga verksamhetsområdena. Bitvis vore
det önskvärt att tydligare bottna i länets kulturverksamheters och kulturskapares verklighet och hur
olika aktörer i Kronobergs kulturliv rent konkret är tänkta att samverka och i vems regi.
Vi välkomnar flera av de aviserade prioriteringarna inom de olika verksamhetsområdena i planen,
men efterlyser mer problematisering och faktaunderbyggande kring förslagen, samt hur
kulturpolitiken relaterar mer konkret till den regionala utvecklingsplanen och andra politikområden.
Att hel del plats ges för regionens definitioner av kultur i allmänhet må vara intressant och
välmenande i sig, men denna kulturplan skulle behöva mer konkretion i redogörelserna för länets
kulturliv och vad Region Kronoberg ämnar göra i praktiken under kommande planperiod för att
utveckla kulturen och förutsättningarna för att vara konstnärligt yrkesverksam i länet.
Det vore önskvärt med en bättre formalisering av dialogarbetet med länets yrkesverksamma
kulturskapare, och vi hoppas att regionen under kommande planperiod kan inrätta ett
konstområdesövergripande kulturskaparråd eller en referensgrupp för det professionella kulturlivet i
Kronobergs län. I sammanhanget tar vi gärna del av en konkret kartläggning av regionens
professionella kulturliv och hur dess olika aktörer samspelar i ännu högre grad med det
professionella kulturlivet utanför de regionala institutionerna, och tar intryck av kulturskaparnas
erfarenheter.
KLYS värdesätter den givande dialog som vi hittills haft med regionens kulturförvaltning och ser fram
emot fortsatta samtal om kultur- och konstnärspolitiska frågor, både med tjänstemän och politiker.
Vi vill slutligen tacka Region Kronoberg för att vi getts tillfälle att ta del av remissutgåvan av den
kommande kulturplanen och inkomma med detta yttrande.

För KLYS,
Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare
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