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Kultur- och fritidsnämnden
§ 35
Kulturplan Kalmar län 2022 - remissvar
Dnr KFN 2018/0057
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Carina Eskelins skrivelse 21
februari 2018, samt remissen ”Kultur att växa i – kulturplan Kalmar län 2022”.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län ansvarar för den regionala kulturen genom samverkan
med länets regionala kulturverksamheter, kommunerna, Länsstyrelsen Kalmar
län, Regionförbundet i Kalmar län och Statens kulturråd. Under år 2019 bildar
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län region, i dokumentet benämnt
”Region Kalmar län” eller Regionen”.
Sedan 2012 ingår Kalmar län i kultursamverksmodellen. Den innebär att
regionen i samverkan tar fram en regional kulturplan som underlag för statens
bidragsgivning och som grund för det strategiska arbetet inom kultur.
Regeringen beslutar om den statliga kulturbudgeten och Kulturrådets styrelse
beslutar om fördelningen av statliga medel till regionerna. Därefter beslutar
Regionen i Kalmar län om fördelningen av medel till respektive regional
kulturverksamhet.
Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län som grund
stödjer regionen den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, slöjd
och hantverk, bild och form, kulturarv och kulturmiljö, litteratur, musik och
teater. Kalmar kommun tar, som lokalhållare för flertalet regionala
kulturinstitutioner, ett stort ansvar för den regionala kulturen.
Landstingets kulturnämnd har skickat förslag till ny kulturplan för länet,
”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022”, för yttrande. Kulturplanen
styrs strategiskt av Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala
kulturaktörer, organisationer och övriga intresserade.
Yttrande ska vara landstinget tillhanda senast den 3 april, ambitionen är att en
ny kulturplan ska antas av landstingsfullmäktige i maj.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av remissutgåvan av Kulturplan
Kalmar län 2022.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 mars 2018.
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De mål som prioriteras i den regionala kulturplanen:
 Kultur till alla i hela länet
 Kultur till barn och unga
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
Dessa inriktningar stämmer väl överens med målen för Kalmar kommuns
verksamhet inom kulturområdet och planen svarar i stort väl upp mot de
dialoger som tidigare förts kring kulturverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock lämna följande synpunkter:
Kompetens inom kultur, sidan 5och Länets förutsättningar,
kommunerna sidan 24
Planen beskriver behovet av kompetenshöjning inom flera områden:
lärarkåren, vårdpersonal, besöksnäring och företagare, samt kommunernas
intresse av samverkan när det gäller kompetensutveckling.
Det saknas beskrivning av hur regionen avser att svara upp mot behovet av
samordnad kompetensutveckling.
Kulturplanen och den offentliga kulturens struktur, sidan 12
Regionen beskriver sitt uppdrag enligt följande:
”Region Kalmar län har i uppdrag att skapa förutsättningar för den regionala
kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald. Det innebär att leda,
initiera och driva det regionala utvecklingsarbetet inom kulturområdet och att
ansvara för att det genomförs, följs upp och utvärderas.”
Ett stycke längre ner reduceras utvecklingsarbetet till stöd och medfinansiering:
”Arbetet med kulturutveckling utförs genom stöd och medfinansiering av
projekt till regionala kulturverksamheter och föreningar. Regionen ger stöd till
kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.”
Intentionen och formerna för att leda initiera och driva utvecklingsarbete,
saknas i resterande delar av planen. Det är väsentligt att den regionala
kulturverksamheten arbetar proaktivt, fångar upp trender och
utvecklingsmöjligheter, ser olika kommuners och institutioners potential,
stöder initiativ och arbetar för att profilera och knyta ihop kulturområden för
att stärka både regionen och enskilda kommuner. Det är väsentligt att
Regionen inte bara kompletterar och stöder andras initiativ, utan också avsätter
resurser för att bidra till kompetenshöjning och för att leda, initiera och driva
utvecklingsarbete och att detta beskrivs tydligt i planen.
Kommunens uppdrag beskrivs enligt följande:
”Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala
kulturpolitiken. Varje kommun beslutar om egna ambitionsnivåer och
kulturpolitiska inriktningar. Kommunerna har en avgörande roll för den
regionala kulturplanens inriktning och genomförande. Regionen ska
komplettera och stärka de kommunala insatserna ur ett regionalt perspektiv.”
Genom hela planen finns skrivningar kring vad kommunerna ska göra
Exempel sidan 25:
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”Samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg har utvecklats genom projektet
Hälsa & Kultur i Kalmar län. Resultatet och en rad goda exempel visar hur
kultur berikar människors liv och främjar hälsa. Erfarenheterna från projektet
ska implementeras inom landstingets hälsocentraler och kommunernas
omsorgsverksamhet.”
Exempel sidan 54:
Mål
Att Region Kalmar län och kommunerna har god kunskap om de kulturella
kreativa näringarnas villkor och stimulerar dess utveckling.
Att Region Kalmar län och kommunerna stöttar de kulturella kreativa
näringarna med lokal- och produktionsstöd.
Planen bör gås igenom och granskas avseende skrivningar kring kommunernas
insatser så att kommunernas självbestämmande och regionens roll att
komplettera och stärka kommunernas insatser tydliggörs.
Kultur till alla i hela länet sidan 17 och Länets förutsättningar,
kommunerna sidan 24, och regional kultur sidan 39-50.
På sidan 17 nämns betydelsen av kommunalt värdskap och lokala arrangörer:
”Region Kalmar län skriver överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna om att de ska producera, bedriva och erbjuda professionell
kultur med god kvalitet i hela länet. Förutsättningen för det är ett kommunalt
värdskap och lokala arrangörer.”
På sidan 24 beskrivs länets förutsättningar via kommunerna:
Det är stora skillnader på kommunernas anslag till kultur. En kommun ligger i
topp i hela landet och några tillhör de med lägst andel kulturmedel. Eftersom
den regionala kulturen är beroende av det lokala mottagande försvårar
skillnaderna möjligheten att fullfölja målet om kultur till alla i hela länet.”
Samverkansmodellen förutsätter just samverkan, på alla plan. Ett av den
regionala kulturens viktigaste uppdrag är att jämna ut förutsättningar, utveckla
samordning, förstärka och stötta den lokala nivån. Att det finns skillnader i
resurser och kapacitet mellan olika kommuner är oundvikligt.
På sidorna 39-44 beskrivs vidare Regionens och statens stöd till de olika
regionala institutionerna.
Kommunernas stora insatser som lokalhållare för de regionala institutionerna
redovisas inte på motsvarande sätt trots att betydelsen av värdskapet beskrivs.
Kalmar kommun lade under år 2017 ca: 14 miljoner kronor till lokaler för de
regionala kulturverksamheterna. Genom om- och tillbyggnad av Byteaterns
lokaler, kommer kostnaderna framöver att öka.
För att ge en mer komplett bild av hur den regionala kulturen finansieras, anser
vi att även kommunernas bidrag ska beskrivas i planen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar gällande Kulturplan Kalmar län 2022
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och
fritidsnämndens förslag som sitt.

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Helena Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Carina Eskelin

2018-02-21

KFN 2018/0057

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturplan Kalmar län 2022 - remissvar
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar gällande Kulturplan Kalmar län 2022
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och fritidsnämndens förslag som sitt.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län ansvarar för den regionala kulturen genom samverkan
med länets regionala kulturverksamheter, kommunerna, Länsstyrelsen Kalmar
län, Regionförbundet i Kalmar län och Statens kulturråd. Under år 2019 bildar
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län region, i dokumentet benämnt
”Region Kalmar län” eller Regionen”.
Sedan 2012 ingår Kalmar län i kultursamverksmodellen. Den innebär att regionen i samverkan tar fram en regional kulturplan som underlag för statens
bidragsgivning och som grund för det strategiska arbetet inom kultur. Regeringen beslutar om den statliga kulturbudgeten och Kulturrådets styrelse beslutar om fördelningen av statliga medel till regionerna. Därefter beslutar Regionen i Kalmar län om fördelningen av medel till respektive regional kulturverksamhet.
Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län som grund
stödjer regionen den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, slöjd
och hantverk, bild och form, kulturarv och kulturmiljö, litteratur, musik och
teater. Kalmar kommun tar, som lokalhållare för flertalet regionala kulturinstitutioner, ett stort ansvar för den regionala kulturen.
Landstingets kulturnämnd har skickat förslag till ny kulturplan för länet, ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022”, för yttrande. Kulturplanen styrs
strategiskt av Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. Förslaget
har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer, organisationer och övriga intresserade.

Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturenheten
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │carina.eskelin@kalmar.se

KFN 2018/0057
Yttrande ska vara landstinget tillhanda senast den 3 april, ambitionen är att en
ny kulturplan ska antas av landstingsfullmäktige i maj.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av remissutgåvan av Kulturplan Kalmar län 2022.
De mål som prioriteras i den regionala kulturplanen:
 Kultur till alla i hela länet
 Kultur till barn och unga
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
Dessa inriktningar stämmer väl överens med målen för Kalmar kommuns
verksamhet inom kulturområdet och planen svarar i stort väl upp mot de dialoger som tidigare förts kring kulturverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock lämna följande synpunkter:
Kompetens inom kultur, sidan 5och Länets förutsättningar, kommunerna sidan 24
Planen beskriver behovet av kompetenshöjning inom flera områden: lärarkåren, vårdpersonal, besöksnäring och företagare, samt kommunernas intresse av
samverkan när det gäller kompetensutveckling.
Det saknas beskrivning av hur regionen avser att svara upp mot behovet av
samordnad kompetensutveckling.
Kulturplanen och den offentliga kulturens struktur, sidan 12
Regionen beskriver sitt uppdrag enligt följande:
”Region Kalmar län har i uppdrag att skapa förutsättningar för den regionala
kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald. Det innebär att leda,
initiera och driva det regionala utvecklingsarbetet inom kulturområdet och att
ansvara för att det genomförs, följs upp och utvärderas.”
Ett stycke längre ner reduceras utvecklingsarbetet till stöd och medfinansiering:
”Arbetet med kulturutveckling utförs genom stöd och medfinansiering av projekt till regionala kulturverksamheter och föreningar. Regionen ger stöd till
kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.”
Intentionen och formerna för att leda initiera och driva utvecklingsarbete, saknas i resterande delar av planen. Det är väsentligt att den regionala kulturverksamheten arbetar proaktivt, fångar upp trender och utvecklingsmöjligheter, ser
olika kommuners och institutioners potential, stöder initiativ och arbetar för att
profilera och knyta ihop kulturområden för att stärka både regionen och enskilda kommuner. Det är väsentligt att Regionen inte bara kompletterar och
stöder andras initiativ, utan också avsätter resurser för att bidra till kompetenshöjning och för att leda, initiera och driva utvecklingsarbete och att detta beskrivs tydligt i planen.
Kommunens uppdrag beskrivs enligt följande:
”Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala kulturpolitiken. Varje kommun beslutar om egna ambitionsnivåer och kulturpolitiska inriktningar. Kommunerna har en avgörande roll för den regionala kulturplanens inriktning och genomförande. Regionen ska komplettera och stärka
de kommunala insatserna ur ett regionalt perspektiv.”
Genom hela planen finns skrivningar kring vad kommunerna ska göra
Exempel sidan 25:
”Samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg har utvecklats genom projektet
Hälsa & Kultur i Kalmar län. Resultatet och en rad goda exempel visar hur
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kultur berikar människors liv och främjar hälsa. Erfarenheterna från projektet
ska implementeras inom landstingets hälsocentraler och kommunernas omsorgsverksamhet.”
Exempel sidan 54:
Mål
Att Region Kalmar län och kommunerna har god kunskap om de kulturella
kreativa näringarnas villkor och stimulerar dess utveckling.
Att Region Kalmar län och kommunerna stöttar de kulturella kreativa näringarna med lokal- och produktionsstöd.
Planen bör gås igenom och granskas avseende skrivningar kring kommunernas
insatser så att kommunernas självbestämmande och regionens roll att komplettera och stärka kommunernas insatser tydliggörs.
Kultur till alla i hela länet sidan 17 och Länets förutsättningar, kommunerna sidan 24, och regional kultur sidan 39-50.
På sidan 17 nämns betydelsen av kommunalt värdskap och lokala arrangörer:
”Region Kalmar län skriver överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna om att de ska producera, bedriva och erbjuda professionell
kultur med god kvalitet i hela länet. Förutsättningen för det är ett kommunalt
värdskap och lokala arrangörer.”
På sidan 24 beskrivs länets förutsättningar via kommunerna:
Det är stora skillnader på kommunernas anslag till kultur. En kommun ligger i
topp i hela landet och några tillhör de med lägst andel kulturmedel. Eftersom
den regionala kulturen är beroende av det lokala mottagande försvårar skillnaderna möjligheten att fullfölja målet om kultur till alla i hela länet.”
Samverkansmodellen förutsätter just samverkan, på alla plan. Ett av den regionala kulturens viktigaste uppdrag är att jämna ut förutsättningar, utveckla
samordning, förstärka och stötta den lokala nivån. Att det finns skillnader i
resurser och kapacitet mellan olika kommuner är oundvikligt.
På sidorna 39-44 beskrivs vidare Regionens och statens stöd till de olika regionala institutionerna.
Kommunernas stora insatser som lokalhållare för de regionala institutionerna
redovisas inte på motsvarande sätt trots att betydelsen av värdskapet beskrivs.
Kalmar kommun lade under år 2017 ca: 14 miljoner kronor till lokaler för de
regionala kulturverksamheterna. Genom om- och tillbyggnad av Byteaterns
lokaler, kommer kostnaderna framöver att öka.
För att ge en mer komplett bild av hur den regionala kulturen finansieras, anser
vi att även kommunernas bidrag ska beskrivas i planen.

Lolita Persson
förvaltningschef

Carina Eskelin
enhetschef kultur

Bilagor: Remiss ”Kultur att växa i” Kulturplan Kalmar län 2022.

Kultur att växa i
KULTURPLAN KALMAR LÄN 2022

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

Landstinget i Kalmar län
Bildnings- och kulturförvaltningen
Box 601
391 26 Kalmar

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

1 (56)

KULTUR ATT VÄXA I
KULTURPLAN KALMAR LÄN 2022

Innehåll
KULTUR ATT VÄXA I KULTURPLAN KALMAR LÄN 2022 ................ 1
Politisk vision .............................................................................................. 3
Inledning...................................................................................................... 3
Kultur som regional utveckling ................................................................... 4
Digitala möjligheter inom kultur ............................................................. 4
Kompetens inom kultur ........................................................................... 5
Internationalisering - kultur ..................................................................... 6
Kultur att växa i ....................................................................................... 7
Prioriterade mål ......................................................................................... 10
Kulturpolitikens uppbyggnad .................................................................... 11
Armlängds avstånd ................................................................................ 13
Uppföljning ........................................................................................... 13
Regional konst, kultur och kulturarv ..................................................... 14
Kulturmiljö ............................................................................................ 15
Lagar och ansvar inom kulturområdet ...................................................... 16
Bibliotekslagen ...................................................................................... 16
Kulturmiljölagen ................................................................................... 16
Museilagen ............................................................................................ 16
Världsarv ............................................................................................... 16
Kulturens demokratiska grund .................................................................. 17
Kultur till alla i hela länet ...................................................................... 17
Barn och unga........................................................................................ 17
Tillgänglighet ........................................................................................ 18
Integration och mångfald ...................................................................... 19
Internationell och interkulturell samverkan och utveckling .................. 20
Hållbar utveckling ................................................................................. 20
Kvalitet .................................................................................................. 21

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

2 (56)

Kulturplaneprocessen ................................................................................ 22
Länets förutsättningar, kommunerna..................................................... 24
Länets förutsättningar, civilsamhället ................................................... 31
Länets förutsättningar utbildning .......................................................... 35
Länets förutsättningar för professionella............................................... 36
Samverkan med andra län ..................................................................... 38
Regional kultur .......................................................................................... 39
TEATER................................................................................................ 39
DANS .................................................................................................... 41
MUSIK .................................................................................................. 42
KULTURARV OCH KULTURMILJÖ ................................................ 43
BILD OCH FORM ................................................................................ 45
BIBLIOTEK OCH LITTERATUR ....................................................... 47
ARKIV .................................................................................................. 48
FILM ..................................................................................................... 49
SLÖJD OCH HANTVERK .................................................................. 50
SKOLA OCH KULTURFRÄMJANDE ............................................... 52
HÄLSA OCH KULTUR ....................................................................... 53
KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR ............................... 54
Bilagor: ...................................................................................................... 55

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

3 (56)

Politisk vision
Kompletteras efter remissen

Inledning
Kultur att växa i! Kalmar län ska ha en kultur som ger kraft att växa genom
kultur från sagostunden på biblioteket, kultur i skolan och kulturskolan, i
föreningsliv och kulturverksamheter till ett välfyllt kulturprogram inom vård
och omsorg. Kultur i Kalmar län är ”kultur bara för att” och ”kultur därför
att”. Kultur är lusten och leken som talar till oss och stimulerar våra sinnen
och det är gott nog – ”bara för att”! Kultur ger oss förutsättningen för att se
möjligheter, utvecklas och skapa innovation – ”kultur bara för att”.
Utgångspunkten för att hela Kalmar län ska utvecklas och växa är att alla i
hela länet har tillgång till ett rikt och mångfasetterat utbud av kultur.
Kulturen ska ge oss avkoppling, trygghet och sammanhang och kulturen ska
hjälpa oss att våga släppa taget, tänka fritt och utmana det okända. Omfattning och utbud av kultur ska medverka till Kalmar läns sociala, öppna och
gästvänliga klimat. Kalmar län ska vara en plats där det är intressant och
stimulerande att bo och verka, som konstnär, kulturaktör och som publik,
utövare och deltagare.
Framtiden för Kalmar län ligger i en medvetenhet om våra fantastiska
möjligheter som människor. Vi måste lita på vår tradition av att utveckla
tillit, våra förmågor, självständigt tänkande och samarbete. Det bygger på
kunskap som genereras genom konst och kultur och är oersättliga i en
framtid när en stor del av de traditionella arbetena kommer att ersättas med
robotar och datorer.
”Utbildning är den stora utmaningen nu. Om vi inte ändrar utbildningsmetoder, kommer vi att få problem inom 30 år. Sättet som vi undervisar på –
och det vi lär ut är samma kunskap som skolan har lärt ut under de senaste
200 åren – det är faktabaserad kunskap utan sammanhang. Men vi ska inte
lära våra barn att konkurrera med maskiner – för de är smartare. Skolan
måste sluta lära ut kunskap utan sammanhang, vi måste lära oss något unikt,
så att maskinerna aldrig kommer ikapp oss.
De färdigheter som vi behöver lära våra barn är värderingar, tro,
självständigt tänkande, lagarbete, omsorg om andra. Det lär man sig inte
teoretiskt. Det är därför vi ska lära våra barn sport, musik, målning, konst –
för att se att vi människor är olika. Allt vi lär oss ska vara skilt från vad
maskiner kan göra, om maskiner kan göra något bättre, utmana dem!
Fritt översatt från Jack Ma, kinesisk grundare av Alibaba Group Holding
Limited, affärsmagnat och filantrop, World Economic Forum, Davos 2018
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Kultur som regional utveckling
2019 bildar Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län region. Genom
regionbildningen tar kulturen en tydlig plats i länets utveckling och genom
att medverka till att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin,
”Klimat att växa i”.

Kulturplanen, ”Kultur att växa i”, styrs strategiskt av Agenda 2030 och den
regionala utvecklingsstrategin. De globala målen i Agenda 2030 omfattar
sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner. Förutom
hållbarhetsdimensionerna definierar ”Klimat att växa i” tre horisontella
perspektiv som betydelsefulla för länets utveckling.
-

Digital omställning

-

Kompetensförsörjning

-

Internationalisering

Kulturområdet har goda förutsättningar och en viktig roll i utvecklingen av
länet och kulturen inom de tre områdena.
Digitala möjligheter inom kultur

Konst och kultur utvecklas i takt med den generella digitala utvecklingen i
samhället. För kulturverksamheterna gäller det att effektivisera verksamheterna internt med digitala verktyg och tjänster. Externt skapar utvecklingen
av digitala verktyg och tjänster möjligheter att nå publikgrupper som konst
och kultur inte har nått tidigare.
Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, verka för det
Genom att kommunicera konst
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
och kultur digitalt kan en del av
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Likaså ska
det direkta mötet med mystiken
folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsoch sinnligheten försvinna. Men
inhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
genom utveckling inom digital
tekniken kan det kompenseras av
I Regeringens budget 2017 beslutas att 250 mkr avsätts
årligen 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängmöjligheter till nya uttrycksligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
former.
Folkbiblioteken har en central
roll för demokrati, utbildning,
tillgänglighet och digitalisering.
Regeringen ska formulera en
nationell biblioteksstrategi.

Satsningen innebär att Kungliga biblioteket under 2018
till 2020 ska stödja de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka användningen av
digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig
kunskap.
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Utgångspunkten är bibliotekens centrala roll för det demokratiska samhället
med litteraturen i fokus och som en plats för fria åsikter och samtal. Strategin
utgår från behovet av ökad digital kompetens hos hela befolkningen i takt
med att det offentliga Sverige ökar de digitala tjänsterna.
Regionbiblioteket i Kalmar län har ett samordningsansvar för kommunernas
folkbibliotek avseende fortbildning, användning och kompetens inom
digitala tjänster hos personal och allmänhet.
Kompetens inom kultur

När konst och kultur ska medverka till utvecklingen av kreativa barn och
unga, att ge människor inom vård och omsorg sammanhang och livsglädje,
eller höja värdet på besöksnäring, produkter och tjänster finns behov av
kunskap hos mottagarna. Lärarkåren, vårdpersonal, besöksnäring och
företagare har behov av kompetenshöjning om och vad konst och kultur kan
medverka till.
Skolans agerande i förhållande till
konst och kultur är avgörande för
elevers likvärdiga tillgång till
kultur. Kultur i skolan medverkar
till att uppfylla läroplanens mål.
Förutsättningen för ett kvalitativt
arbete är en bra samverkan mellan
kulturverksamheter och skolan.
Förhållandet till kultur i skolan
kräver också kunskap om
balansen mellan kultur för dess
egen skull och kultur som verktyg
för utveckling av andra färdigheter. Eleverna ska både få njuta
av dramatiska texter och lära
matematik genom en tonsatt
multiplikationstabell.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017)
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola


kan använda det svenska språket i tal och
skrift på ett rikt och nyanserat sätt,



kan lösa problem och omsätta idéer i handling
på ett kreativt sätt



kan använda sig av ett kritiskt tänkande och
självständigt formulera ståndpunkter grundade
på kunskaper och etiska överväganden



kan använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans samt har utvecklat kännedom
om samhällets kulturutbud,

Hälsocentraler och omsorg har motsvarande behov av kompetensutveckling
för att kulturen ska kunna erbjuda relevant verksamhet som rehab och som
kulturverksamhet inom omsorgen. Äldre människor som lever flera år på
omsorgsboenden lider ofta stor brist på stimulans av konstnärliga, kulturella
och estetiska uttryck. Behovet är stort och ställer krav på kunskap och
kompetens hos organisationer och personal. Ett värdigt liv med kulturell
stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal och
omsorgstagare.
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Inom besöksnäringen finns behov av kunskap om värdet av konst och kultur
som innehåll i ”paketeringen”. Omvänt har konst och kultur behov av
kunskap i affärsutveckling och besöksnäringens målgrupper och möjligheter.
Företag inom produkter och tjänster kan höja det ekonomiska utfallet genom
samverkan med konst och design. Värdeökningen kan bli radikal när företag
arbetar strategiskt och långsiktigt med estetisk och konstnärlig kompetens.
Internationalisering - kultur

Internationalisering inom konst och kultur sker inom respektive konstområde
och inom utbud och publik. Flera konstområden har fördelen av att använda
ett universellt konstnärligt språk som inte är kopplat till det talade språket.
Konsten har gemensamma nämnare utifrån människans eviga frågor om liv,
kärlek och död oavsett var vi bor. Utvecklingen av konsten sker i sammanhang som är gränsöverskridande mellan länder, kulturer och kontinenter.
Exempel på internationaliseringen inom konst och kultur är residensprogram, gästmusiker, turnéer, gästspel, utbyten och digitala medier.
Genom Världsarvet Södra Öland och
Linnéuniversitetets UNESCO-professur blir
länet delaktigt i globala framtidsdiskussioner
om relationen till kultur- och naturarv.

“Inom den globala kulturarvssektorn
lägger man stor vikt vid att bevara
kulturarvet för framtida generationers
skull. Kulturarvssektorn behöver fundera
mer på hur vår syn på framtiden
påverkar verksamheten, vilken framtid
man egentligen syftar på, och framför
allt hur kulturarvets potential kan nyttjas
bäst framöver.” Cornelius Holtorf

Kvalitén på länets kulturutbud står sig väl
internationellt, men det behöver kommuniceras,
tillgängliggöras och sättas i sammanhang som
attraherar publik och besökare. Det förutsätter
en aktiv omvärldsbevakning för att hålla
kvalitet och spets, att det lokalt uppfattas som
angeläget och samtida och samtidigt intresserar en internationell publik. Det
ställer krav på samverkan med aktörer inom besöksnäringen för att
gemensamt definiera målgrupper för det unika och det generella.
Genom ”Regionsamverkan Sydsverige – kultur” skapas möjlighet att
gemensamt attrahera internationella aktörer, gästspel, utställningar och en
internationell publik. Genom samverkan i Sydsverige och internationellt
ökar kapaciteten för program och gästspel och att agera utomlands.
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Kultur att växa i

Målbilden för länets utvecklingsstrategi ”Klimat att växa i” är att alla i
Kalmar län ska ha möjlighet att utvecklas efter sina önskningar, oavsett
bakgrund och förutsättningar. Regionen ska erbjuda ett tryggt liv i god miljö
och en välfärd som ger möjlighet till hälsa och välbefinnande. Utifrån den
målbilden prioriterar Kalmar län följande utvecklingsområden:


Delaktighet, hälsa och välbefinnande - Kultur som utmanar och berör



God miljö för barn och unga - Kultur att växa i



Hållbar samhällsplanering - Kultur att leva i



Stärkt konkurrenskraft - Kultur att utvecklas i och att utforska

Konst, kultur, kulturarv och kulturmiljöer gagnar ett inkluderande samhälle.
Kulturen förändras med impulser från omvärlden och i takt med samhället
ger den perspektiv på mångfald, tillhörighet och förståelse för den egna
personen och för det omgivande samhället. Kulturarv och kulturmiljöer ger
förutsättningar och grund för olika konst och kulturområden som praktiseras
lokalt och regionalt av amatörer och professionella. Konst, kultur, kulturarv
och kulturmiljöer är en del av det demokratiska öppna, föränderliga
samhället som gör människan till en social och samhällsbyggande individ.
Kultur som utmanar och berör
”Klimat att växa i” lyfter kultur- och fritidsaktiviteter som drivkraft för
regional utveckling och att länet ska erbjuda ett jämlikt utbud med djup och
internationell spets. Utvecklingsstrategin framhåller värdet och
utvecklingsbehovet av länets kultur- och naturmiljöer.
Det är viktigt att den regionala kulturen får utrymme och mandat att både
förvalta och att utvecklas inom sina uppdrag. Kultur med förankring i plats
och tradition skapar trygghet och sammanhang. Reformering av konst och
kultur i takt med samhällets förändring gör att vi utmanas och utvecklas. De
är två viktiga faktorer för att nå målet om delaktighet, hälsa och välbefinnande. Förvaltandet skapar trygghet och stabilitet men kan bli föråldrat och
ointressant i längden. Reformering av konst och kultur kan provocera,
utmana och skapa innovationer, men kan vara svårt att fånga och förstå i
stunden. Båda riktningarna, trygghet och stabilitet kontra utmaning och
innovation, behövs för att skapa balans.
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Kultur att växa i
Ett av målen i ”Klimat att växa i” är att ”ge barn och unga möjlighet att
uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids- och
föreningsaktiviteter”.
Barn och unga möter kultur i skolan och i
Skapande skola-program. På fritiden har de
möjlighet att delta i eget valt konst- och
kulturutövande inom kulturskola och
föreningsaktiviteter.

”Skolan ska ansvara för att
varje elev efter genomgången grundskola kan
använda och ta del av många
olika uttrycksformer.”
(Läroplan för grundskola,

Men behovet är stort och kommunernas
förskoleklasser och fritidshem
förmåga och intresse av att köpa in kultur2011)
program till skolorna och att erbjuda ett
brett utbud inom kulturskolan varierar
kraftigt mellan kommunerna. Det är under uppväxten som barn och unga
måste få tillgång till konst och kultur för att skapa sina drömmar och
grundlägga sina förutsättningar för vuxenlivet. Konst och kultur kan ”bygga
människor” med självtillit och god hälsa. Konst och kultur skapar glädje och
lust, kreativitet och nyfikenhet inom alla områden.
Kultur att leva i
”Klimat att växa i” betonar värdet av samverkan inom fysisk samhällsplanering. För att skapa en helhet inom översiktlig planering finns behov av
aktuella underlag avseende befolkningstillväxt, infrastruktur, miljö och
klimatförändringar, sociala förutsättningar, riksintressen, natur- och
kulturmiljöer. Inom kulturområdet är det viktigt att det finns kulturmiljöplaner som baseras på aktuella kulturmiljöinventeringar. Hållbar samhällsplanering kan medverka till att den fysiska miljön disponeras och används
för att berätta länets historia. Vi kan se och uppleva spår från olika tider och
efter dem som har brukat naturen och utvecklat kultur, livsstil och samhällen. Det ger en ram för vår plats och vår tid och ett ansvar att föra
historier och traditioner vidare till dem som kommer efter oss.
Det är viktigt att planeringen utgår från kulturmiljölagens juridiska skydd
men att planen även tillförs kunskaper om den roll och det värde olika
miljöer kan utvecklas och medverka till även om de inte är juridiskt
skyddsklassade.
Samhällsplanering i samverkan med konst och kulturarv skapar möjligheter
till demokratiska planeringsprocesser där olika intressen värderas likvärdigt.
Långsiktiga värden kan få ställas mot kortsiktiga ekonomiska värden. Konst
som en del av samhällsbilden kan höja tillhörighet, identitet och värdet på
platser och städer.
Hållbar samhällsplanering i samverkan med konst, kulturmiljö och besöksnäring medverkar till en samhällsbyggnad som skapar tillhörighet och
sammanhang. Den lägger grunden för väl utvecklade besöksmål med
intressant innehåll, attraktivitet och besökare under hela året.
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Kultur att utforska och att utvecklas i
Det fjärde strategiska området i
”Klimat att växa i” omfattar länets
Turismens omsättning har ökat med 63 %
möjlighet att öka konkurrensmellan år 2000 och 2016. Med hänsyn
kraften. Strategin siktar på ett
tagen till Sveriges höga natur- och kulturvärlden, politiska och klimatmässiga
diversifierat näringsliv som gynnar
stabilitet kombinerat med ett ökat välstånd i
länets utveckling och marknadens
världen är det sannolikt att besökssiffrorna
behov.
fortsätta att stiga. Av den totala turismens
omsättning hamnar ”kultur och övriga
Företrädare för konst, kultur,
tjänster” på en liten andel om 7,5 % men
kulturarv och kulturmiljöer har en
som i reella siffror är 22,3 miljarder.
stor potential som viktiga aktörer
att i samverkan med besöksnäringen medverka i utvecklingen av besöksnäringen.

Kreativt skapande är grunden för konst och kultur liksom för ett framgångsrikt entreprenörskap. Kulturella och kreativa näringar spänner över ett brett
fält av företagande. Kalmar län och Småland har en tradition inom möbel-,
belysning och glas, områden som har genomgått stora strukturförändringar
under de senaste 40 åren. Tack vare god design och hög kvalitet finns flera
företag som utvecklas i takt med tiden och producerar för en stor
internationell marknad.
För konstnärer, designers och formgivare är det viktigt att det finns tillgång
till mötesplatser, nätverk och produktion. De som etablerar sig i vårt län kan
få möjlighet till stora lokaler och nära samverkan med kvalificerade underleverantörer och producenter.
Konstnärligt utövande och en mångfald av bild och formkonstnärer kan
skapa förutsättningar för ett ökat antal tjänster inom området. Efterfrågan av
lärar- och kursledare ökar inom kulturskolor, konstutbildningar, yrkesförberedande och amatörverksamhet, efterfrågan på konsthantverk och finsnickeri
ökar. I takt med att fler etablerar sig inom en genre genererar det ett ökat
intresse och fler aktörer flyttar hit, små kluster har skapats inom både glas
och bild/form och design. Samma utveckling sker inom musik genom
talangutveckling av ung musiker, där flera musiker utgår från Kalmar län
med sin nationella och internationella karriär.
Konst och kultur har en stor potential i utvecklingen av företag, nya
produkter, av samhällsprocesser och samhälleliga åtaganden. Konst och
kultur har en förmåga att spegla våra tankar och idéer, visualisera och lyfta
processer och forma i ord och bilder.

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

10 (56)

Prioriterade mål
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda
en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:


Kultur till alla i hela länet



Kultur till barn och unga



Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur

För att nå de tre målen ställs krav på samverkan och struktur. Hållbar
samverkan måste ske med långsiktig planering mellan regional kultur och
kommunerna för att tas emot av skolor och arrangörsföreningar. Arrangörsföreningarna har engagerade volontärer men behov av tillgängliga och
relevanta lokaler. Region Kalmar län prioriterar de regionala verksamheternas engagemang och närvaro i alla länets kommuner.
Kultur till alla ska inte stanna vid kultur i alla kommuner. Kulturen ska
erbjudas som komplement vid länets hälsocentraler och inom den
kommunala omsorgen. Kultur ger hälsa, sammanhang, vitalitet och
livsglädje.
Tillgången till kultur ska vara likvärdig för barn och unga oavsett var i länet
de bor. Barn och unga är särskilt prioriterade som målgrupp. Kalmar län ska
ha en kulturkedja där kommunerna tar ansvar för att barn och unga får möta
kultur och den regionala kulturen ansvarar för leverans och kvalitet. Den
startar med bibliotekens teater-, sagor- och sångstunder, skapande-förskola,
skapande-skola och kultur i skolan, kulturskola och föreningsverksamhet. Så
långt får barn och unga bredd och variation i konstnärliga uttryck för att
själva kunna välja konst och kultur att uttrycka sig med. De får förebilder,
utanför familj och skola, av vuxna med kulturkompetens. Kulturskolan kan
bli starten på ett konstnärligt eller kreativt yrke. Kulturskolan skapar både
aktörer och publik.
Kulturkedjan fortsätter med konstutbildningar på länets folkhögskolor och
hantverksutbildningar. Linnéuniversitetet har kulturutbildningar men saknar
akademiska konstutbildningar. Varje utbildning håller god kvalitet och
genom samverkan mellan skolor lokalt och internationellt, med konstutövare
och den regionala kulturen skapas en kvalitet som gynnar hela regionen. Den
regionala kulturen ska samverka och stödja skolor och utbildningar på alla
stadier. I utbyte får de samverkan med barn och unga, internationella
influenser och en mångfald i publik och innehåll som håller länets kultur
vital, intressant och tilltalande.
Konst och kultur har en särställning i att kunna gå före och medverka vid
samhällsförändringar och paradigmskiften. Det innebär att ta ansvar och vara
föredömlig i att företräda demokratiska, jämställda och jämlika värden.
Kulturen har ett ansvar att tydligt medverka till ett jämställt och jämlikt
utbud i innehåll och tilltal. Kulturen ska spegla, företräda och möta alla olika
människor. Kulturen ska vara fysiskt och digitalt tillgänglig och tillmötesgå
olika publikgrupper och skapa mångfald i innehåll och hos publiken.
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Kulturpolitikens uppbyggnad
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022 utgår från internationella och
nationella överenskommelser, lagar och mål.
FN:s barnkonvention
Antagen av Landstinget i Kalmar län 2008
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling.
För att uppnå dessa mål ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning, och allas
möjlighet 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.
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020
Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
Klimat att växa i – Regional strategi för Kalmar län 2030
Delaktighet, hälsa och
välbefinnande
• Erbjuda ett utbud av
kultur-, fritids- och
föreningsliv med både
bredd och spets
• Tillgängliggöra, utveckla
och ta tillvara våra unika
natur- och kulturmiljöer

God miljö för barn och
unga
• Ge barn och unga
möjlighet att uppleva,
utöva och påverka ett
brett utbud av kultur-,
fritids och föreningsaktiviteter

Hållbar samhällsplanering
• Öka samverkan i den
fysiska samhällsplaneringen

Stärkt konkurrenskraft
• Skapa ett innovativt och
kreativt klimat

Landstingsplan 2018-2020
Den regionala kulturen verkar för att alla får möjlighet att uppleva, delta i och
utöva olika former av konst och kultur. Rätten till kultur i hela länet ska
stärkas. Ungas uppväxt, delaktighet i samhällslivet och framtidsmöjligheter är
prioriterat och omfattar hela samhället, inte minst skola, fritid och kultur.
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022
Offentlig konst i Kalmar län –
policy och riktlinjer

Relevant – en strategi för
samverkan mellan skola och
kultur i Kalmar län
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Kulturplanen och den offentliga kulturens struktur

Sedan 2012 ingår Kalmar län i kultursamverksmodellen. Den innebär att
regionen i samverkan med länets kommuner och civilsamhället tar fram en
regional kulturplan som underlag för statens bidragsgivning. Regeringen
beslutar om den statliga kulturbudgeten och Kulturrådets styrelse beslutar
om fördelningen av statliga medel till regionerna. Därefter beslutar Region
Kalmar län om fördelningen av medel till respektive regional
kulturverksamhet.

Region Kalmar län har i uppdrag att skapa förutsättningar för den regionala
kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald. Det innebär att leda,
initiera och driva det regionala utvecklingsarbetet inom kulturområdet och
att ansvara för att det genomförs, följs upp och utvärderas.
Region Kalmar län ansvarar för att genomföra den regionala kulturpolitiken.
För detta krävs en nära dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhälle. Region Kalmar län ska
hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor och medverka i
dialog och samspel med den statliga nivån.
Arbetet med kulturutveckling utförs genom stöd och medfinansiering av
projekt till regionala kulturverksamheter och föreningar. Regionen ger stöd
till kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.
Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala
kulturpolitiken. Varje kommun beslutar om egna ambitionsnivåer och
kulturpolitiska inriktningar. Kommunerna har en avgörande roll för den
regionala kulturplanens inriktning och genomförande. Regionen ska
komplettera och stärka de kommunala insatserna ur ett regionalt perspektiv.

Landstinget i Kalmar län
Nationella
kulturpolitiska mål –
Kulturdepartementet
• Kulturrådet
• Myndigheter
• Nationella arkiv och museer
• Råd
• Ämbeten
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Regional kulturplan –
Region Kalmar län
• Arkiv
• Kulturkonsulenter
• Regionala
kulturverksamheter

Kommunal kulturplan –
Kommuner
• Arkiv
• Ateljéer
• Bibliotek
• Kultur/musikskolor
• Lokaler
• Museer
• Replokaler
• Scener
• Skolor
• Slöjdlokaler

Civilsamhället
• Amatörer,
arrangörsföreningar, ateljéer,
biografer, bygdegårdar,
deltagare, designers, folkets
hus, fotografer, filmare, författare, föreningar, gallerier,
hembygdsgårdar, konstnärer,
kulturaktörer, medlemmar,
museer, musiker, nätverk,
publik, skådespelare,
slöjdare, studieförbund,
studios, verkstäder,
volontärer etc.

Armlängds avstånd

Principen om armlängds avstånd bygger på demokrati, yttrandefrihet,
konstnärlig frihet och tilltro till kunskap. Den innebär att den politiska nivån
inom regionen beslutar om ramarna för kulturen, i form av mål och
ekonomiska ramar, och överlåter de konstnärliga och kvalitativa bedömningar till professionen, det vill säga sakkunniga ämnesexperter och
konstnärliga ledare.
Uppföljning

Kulturpolitisk samverkan och dialog är en del av den regionala kulturpolitikens struktur. Den syftar till uppföljning och förändring av kulturplanen, till att förtydliga fördelning av ansvar och roller för genomförandet
samt till gemensamma prioriteringar i årliga verksamhetsplaner och
resursbehov.
Samverkansformer inom Kalmar län:


Utbildning angående kulturpolitik för länets kulturpolitiker i början
av varje ny mandatperiod.



Möte med kommunerna vartannat år.



Årligt seminarium med kommunernas kulturpolitiker och
tjänstepersoner.



Verksamhetssamtal två gånger per år med regionala
kulturverksamheter.



Kulturbyggen, nätverksträffar 4-6 gånger per år, med företrädare från
kommunerna och de regionala kulturverksamheterna tillsammans
med centrumbildningar, folkbildning och civilsamhället.



Regionens webbsida och Facebooksidan Kultur Kalmar län ger
information om arbetet som pågår, kommande dialoger och arrangemang samt möjlighet att lämna remissvar och kommentarer.
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Regional konst, kultur och kulturarv

Kalmar län har regionala verksamheter inom kultursamverkansmodellens
alla konst- och kulturområden. Den regionala kulturen håller hög kvalitet
och har gott renommé lokalt, regionalt och nationellt, i flera fall även på den
internationella arenan. Regionen tecknar överenskommelser med de
regionala kulturverksamheterna. Överenskommelsen bygger på kulturplanen,
den demokratiska grunden och Kulturrådets uppföljning. Budget för den
regionala kulturen fastställs varje år.
I Kalmar län omfattar Samverkansmodellen följande verksamheter:


Professionell teater-, dans- och musikverksamhet:
Byteatern Kalmar länsteater, Riksteatern i Kalmar län, Dans i Sydost,
Kalmar läns musikstiftelse



Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete:
Kalmar läns museum



Professionell bild- och formverksamhet:
Kalmar konstmuseum, The Glass Factory, Virserums konsthall
(statligt utställningsanslag)



Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet:
Regionbiblioteket



Regional enskild arkivverksamhet:
Kalmar läns arkivförbund, Designarkivet, Rockarkivet (endast
regionalt stöd)



Filmkulturell verksamhet:
Filmregion Sydost



Främjande av hemslöjd:
Kalmar läns hemslöjdsförening
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Kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av samhällets historia som ger kontinuitet i vardagen
och ökar människors förståelse för sin omvärld. Kulturmiljöerna kan skyddas
juridiskt av Kulturmiljölagen. Bestämmelserna syftar till att tillförsäkra
nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. De nationella kulturmiljöpolitiska målen och visionen för Länsstyrelsen i Kalmar län utgår från att kulturmiljöerna ska vara en resurs i det
hållbara samhället. Det skapas genom människors delaktighet, kunskaper
och engagemang i att kulturmiljöer tas till vara i samhällsutvecklingen.
Region Kalmar län samråder med Länsstyrelsen i specifika frågor och
samarbetar i utvecklingsprojekt inom kulturarv och kulturmiljö. Utgångspunkten är att skapa en helhetssyn på utvecklingen där olika perspektiv
tillåts mötas och diskuteras.
Länsstyrelsen arbetar främst med
lagskyddade fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar,
inventeringar, kunskaps- och planeringsunderlag. Länsstyrelsen kan besluta att
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.
Kommunerna kan skydda byggnader enligt
plan- och bygglagen. Länsstyrelsen och
kommunerna kan enligt miljöbalken besluta
att särskilt värdefulla kulturlandskap ska
skyddas som kulturreservat. Länsstyrelsen
kan även ge bidrag till kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.

Nationella mål för kulturmiljöarbetet ska främja:
1. Ett hållbart samhälle med en mångfald
av kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas
2. Människors delaktighet i
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå
och ta ansvar för kulturmiljön
3. Ett inkluderande samhälle med
kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser
4. En helhetssyn på förvaltningen av
landskapet som innebär att kulturmiljön
tas tillvara i samhällsutvecklingen

Inför exploatering av mark kan arkeologiska utredningar och/eller
undersökningar göras som kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd
lämnas endast till museer, arkeologiföretag och till universitet. Vid
komplexa undersökningar behöver många specialister vara inblandade med
kunskap om den aktuella fornlämningstypen och dokumentationsmetoden.
Även kulturhistoriska utredningar, antikvarisk medverkan i byggprocess,
åtgärdsförslag, vård- och underhållsplaner, besiktningar, inventeringar och
dokumentationer kring byggnader och bebyggelsemiljöer är uppdrag som
museer och certifierade företag utför.
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Lagar och ansvar inom kulturområdet
Bibliotekslagen

Genom bibliotekslagen sätts ramarna för verksamheten vid landets bibliotek.
Lagen gäller all biblioteksverksamhet som är finansierad med offentliga
medel. Bibliotekslagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska
samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Kulturmiljölagen

Genom kulturmiljölagen (KML) anger samhället grundläggande
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller
bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Museilagen

Genom Museilagen regleras offentligt styrda museer. I den fastställs att
museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Allmänna utgångspunkter
för museernas arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och
publik verksamhet anges i lagen. Lagen innehåller en särskild bestämmelse
om museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska
beslutsnivån.
Världsarv

UNESCO:s generalkonferens antog 1972 världsarvskonventionen om skydd
för världens kultur-och naturarv. Varje land har skyldighet att skapa förutsättningar för bevarande av kultur- och naturarv och att fästa uppmärksamheten på de mest framträdande objekten och utveckla ett internationellt
samarbete för att skapa bästa möjliga garantier för att världens kultur- och
naturarv ska kunna skyddas och i gott skick överlämnas till kommande
generationer.
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Kulturens demokratiska grund
Kulturens demokratiska grund utgår från de nationella kulturpolitiska målen
och bildar bas för överenskommelserna med de regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län följer upp den demokratiska grunden genom
årliga verksamhetssamtal.
Kultur till alla i hela länet

Den nationella kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor. I ett geografiskt
perspektiv är målet att alla kan uppleva att det är möjligt att ta del av
professionell kultur inom ett rimligt avstånd från hemmet. I städer och på
landsorten har studieförbund och professionella kulturskapare den viktiga
arrangerande och förmedlande rollen att förse medborgarna med kultur och
möjlighet till eget skapande. De som inte själva kan ta sig till konst- och
kulturevenemang på grund av ålder eller sjukdom bör kunna få hjälp med
det.
Region Kalmar län skriver överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna om att de ska producera, bedriva och erbjuda professionell
kultur med god kvalitet i hela länet. Förutsättningen för det är ett kommunalt
värdskap och lokala arrangörer. Kommunernas roll är viktig för skolornas
förmåga att köpa in och ta emot program för barn och unga och till äldre
inom omsorgen. Kommunerna spelar även en avgörande roll för arrangörsföreningarnas förutsättningar i form av anslag och lokaler. Ett bra
mottagande bygger på samarbete, kompetens, personella resurser och
lämpliga lokaler.
Barn och unga

Barn och unga är en nationellt och regionalt prioriterad målgrupp. Kultur i
skolan skapar ökade möjligheter att uttrycka åsikter, ökar förståelsen för
sammanhang och omvärld och ökar
motivationen för lärandet. Barn och unga
”Klimat att växa i”
Vi ska ge alla barn i länet, oavsett kön, bakgrund
får del av offentlig kultur inom skolan,
eller bostadsort tillgång till och möjlighet att delta i
biblioteken, musik- och kulturskolor och
kultur-, fritids och föreningsaktiviteter. Det ska ske
föreningar. De regionala verksamheterna
på de ungas villkor och utifrån varje individs
förutsättningar och behov. Kulturinstitutioner och
har ett ansvar att stötta och erbjuda
skola ska gemensamt utveckla en hållbar samkulturprogram och Skapande skola-program
verkan för att tillgodose skolans och elevernas
till skolorna. Kulturutbudet ska vara brett
behov. Detta medverkar till att barn och unga
behåller och utvecklar sin fantasi och sitt självinom många konstarter och det ska vara
ständiga tänkande. Genom en utveckling av
möjligt att ta del av konst och kultur oavsett
kreativa och estetiska lärprocesser ökar
i vilken kommun man bor.
möjligheterna för unga att uppnå skolans
kunskapsmål.

För att garantera en likvärdig tillgång till
kultur för alla barn och unga krävs att
kommunerna antar skolkulturplaner eller skolkulturgarantier. Med
kommunala skolkulturplaner får regionala kulturen underlag att strategiskt
samordna och planera verksamheten utifrån skolornas behov.
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Tillgänglighet

Regional kultur i Kalmar län utgår från det nationella tillgänglighetsdirektivet 2010 som anger att all kultur i landet ska vara fysiskt tillgänglig
för alla. Länets regionala kulturverksamheter agerar i kommunala lokaler där
”enkelt avhjälpta hinder” är genomfört. Tillgängliga kulturverksamheter
innebär att funktionshinderperspektivet är integrerat i verksamheternas
planering, beslut och processer. Vilket innebär att det även gäller i
arrangörsföreningarnas lokaler.
De regionala kulturverksamheterna uppfyller i det närmaste den internationella standarden om digitalt tillgänglighetsanpassade webbplatser och
e-tjänster. Tillgänglig information innebär att det är möjligt för personer med
funktionsvariation att kommunicera med verksamheterna och att ta del av
information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.
För att tillgängliggöra konst, kultur och kulturarv ska den fysiska tillgängligheten till besöksmålen kommuniceras i en digital tillgänglighetsguide
gemensamt med besöksnäringen.
Jämställdhet

I regionens överenskommelser med kulturverksamheterna ingår att de ska
drivas utifrån ett jämställt helhetsperspektiv. Kulturområdet har historiskt
sett en stark prägel av manlig dominans i skapande och framträdande. Likaså
varierar män och kvinnors deltagande och inflytande inom olika konstområden och genrer. För att allas erfarenheter och kunskaper ska speglas och
tas tillvara på ett likvärdigt sätt oavsett kön, har kulturområdet en utmaning i
att ändra och nyskapa i invanda strukturer och traderade berättelser.
Frågorna om mångfald, gender och HBTQ ska hanteras i både policys och
återkommande öppna samtal.
Kraven på ett jämställt kulturliv gäller inte enbart könstillhörighet. Ålder,
etnisk tillhörighet, sexuell läggning och könsidentitet, funktionsförmåga,
språk, ekonomisk situation, bostadsort och religiös åskådning påverkar
individers möjligheter till delaktighet och inflytande. Vid beaktande av dessa
faktorer kan program och utbud skapas med en bredd och fördjupning och ge
nya målgrupper tillgång till kultur. Det är faktorer som skapar ett samhälle
med tillit och där fler känner samhörighet.
En problematik som genomsyrar hela samhället och som har skapats genom
företrädesvis manlig dominans och maktstruktur är mobbing och sexuella
trakasserier. Det är en arbetsmiljöfråga men den måste hanteras i ett bredare
perspektiv. För kulturens del handlar det om att bygga förtroende för konstoch kulturområdet, från trygga förhållanden för deltagare, publik och
personal till att skapa tillåtande och kreativa miljöer utan rädsla eller
destruktiva beteenden.
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Integration och mångfald

Konst, kultur och kulturarv är alltid fyllda av influenser och idéer från olika
håll. Under årtusenden har vi tagit in nya tongångar, nya sätt att uttrycka oss
eller nya tekniker från andra länder och kontinenter. Vi får influenser från
individer och grupper som kommer till vårt land av olika skäl. De bär med
sig sina tankar och traditioner som integreras och blir våra. Influenserna
kommer inte enbart med folk som flyttar till vårt land utan de kommer även
genom att vi själva reser och vistas i andra länder. Ett enkelt exempel är
inom matkultur, där vi dagligen äter mat med ursprung från andra länder och
”vår egen” mattradition utvecklas med intryck från andra kulturer. Media är
en ytterligare kraft där vi genom olika kanaler får hem ”hela världen”.
Genom den tekniska utvecklingen av distribution har framför allt musik och
film, företrädesvis från USA, haft en oerhörd internationell spridning,
påverkan och makt under de senaste 100 åren.
Kalmar län är i vissa delar ett avfolkningslän och har ett stort behov av
inflyttande för att klara kompetensförsörjningen. För att locka kreativa och
kompetenta personer krävs ett öppet, frikostigt och kreativt klimat. I det
avseendet är de regionala kulturverksamheterna viktiga aktörer som arenor
för det fria ordet, för möjligheten att ställa frågor och spegla samtiden ur
lokala och globala sammanhang. De har också en viktig roll att spela för att
medverka till ökad inkludering av nyanlända, genom att aktivt forma
program och söka nya målgrupper.
För att trygga demokratin är det avgörande att samhället skapar förutsättningar för att ett öppet och inkluderande offentligt samtal kan äga rum. Var
sjätte författare och bildkonstnär har varit utsatt för hot, våld eller skadegörelse av konstverk. Många av de utsatta konstnärerna upplever att deras
konstnärliga frihet i någon mening har begränsats. Det måste mötas genom
en medveten ökning av mångfald bland personal och besökare, program och
utbud hos de regionala kulturverksamheterna.
Länet saknar aktiva föreningar för personer med nationell minoritetsstatus
och efterfrågan av litteratur på samiska, finska, meänkieli, romani chib och
jiddisch är liten. Däremot finns en tydlig efterfrågan av litteratur från
nyanlända och biblioteken spelar en central roll genom att tillhandahålla
datorer, litteratur och tidningar på deras språk och på minoritetsspråken.
Biblioteken och studieförbunden som mötesplatser erbjuder de övriga
regionala kulturverksamheter möjligheten att nå nya målgrupper.
Ett kulturliv av hög kvalitet rymmer en mångfald av röster, åsikter och
uttryck.
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Internationell och interkulturell samverkan och utveckling

Utvecklingen av konst och kultur sker ofta genom impulser från andra,
historiska, lokala eller internationella kontakter. De regionala kulturverksamheternas begränsade resurser gör det svårt att nå hållbarhet i kontakter
och nätverk. Det innebär att den internationella och interkulturella
samverkan oftast sker i projektform. Inte desto mindre värdesätts effekten
och resultaten mycket högt både av kommunerna och av verksamheterna.
På senare tid har framför allt samverkan inom bild- och formområdet
utvecklats genom både internationella kontakter och utbyten liksom genom
samverkan med andra regioner. Intresset för utövande av konst ökar på
många platser i länet och mångfalden genererar ytterligare intresse.
Genom den kulturpolitiska samverkan i södra Sverige ökar stödet för
ytterligare samverkan inom och mellan konstarter i hela Sydsverige och
därmed som en möjlighet mot omkringliggande länder.
Hållbar utveckling

Ett miljömässigt hållbart samhälle och samhällsutveckling är beroende av
enskilda individers och organisationers handlande. Kulturen måste på samma
sätt som andra ta sitt ansvar och medverka till att vi gemensamt kan lösa
dagens miljöproblem och förekomma morgondagens. Inom kulturområdet
finns olika ingångar, från kollektiva och fossilbränslefria transporter,
kunskap om traditionella byggnadstekniker och samhällsbyggande, spegla
och medvetandegöra samhällets utmaningar till att återanvända miljöer med
höga kulturella värden.
Genom en långsam urbanisering där bruk och industrier har stängts finns ett
överskott av äldre miljöer med stora lokaler och volymer. I de fall de är
tillgängliga för exploatering kan de ställas om till ytor för kreativa verksamheter, ytkrävande lager eller produktion och medverka till vitalitet och nya
sammanhang. Vissa av dessa platser tyngs av förorenad mark och deponier
och där är det viktigt att samhällets alla instanser gemensamt medverkar till
en sanering så att mark och lokaler blir tillgängliga.
Genom samverkan och att tillföra kulturella perspektiv i samhällsplaneringen
skapas attraktiva samhällen. Kulturmiljöinventeringar utgör underlag för
kulturellt utvecklingsvärda miljöer. Kulturella perspektiv omfattar inte
enbart historiska miljöer utan även kulturens mötesplatser, kreativa näringar
och det immateriella kulturarvet såsom religion och traditioner.
Medverkan av konstnärer i den fysiska planeringen innebär en möjlighet att
lyfta och förnya planeringsprocessen. Resultatet kan bli att konstens närvaro
i det offentliga rummet agerar tillsammans med platsen och människorna.
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Kvalitet

För de regionala kulturverksamheterna finns mätbara
kvalitetsvärden som kan anges som andel utbildad
personal, pålitlighet i hur åtaganden och program
fullföljs, tillgänglighet för funktionshindrade och fysisk
tillgänglighet i öppethållande, verksamhetens förmåga
att nå hela länet geografiskt och olika målgrupper.
Dessa värden mäts och följs upp både regionalt och
nationellt.

De nationella kulturpolitiska målen är att
kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande
och obunden kraft med
yttrandefriheten som
grund, att alla ska ha
möjlighet att delta i
kulturlivet och att
kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets
utveckling.

Ett annat mått på kvalitet är hur väl de lyckas göra det.
För kvalitet inom kultur är begrepp som känsla,
verkshöjd och upplevd kvalitet centrala begrepp som
inte låter sig mätas i siffror. Tilltron till de regionala
kulturverksamheterna kan skattas genom det förtroende
kommuner och publik har för dem. Kvalitén kan
avläsas i recensioner och medias omdöme, lokalt, nationellt och i
internationell press och media.

För att nå kvalitet krävs en öppen kulturkritik och kulturdebatt. Det gäller
alla konstområden och kräver kunskap och kompetens inom respektive
genre. Det är en svår balansgång att vara en trovärdig länk mellan
produktion och publik. Det gäller utställningar, konserter och programverksamhet med vuxna och pedagogisk verksamhet för barn. Kulturverksamheterna kan inte själva fullt ut mäta vilken kvalitet de håller. För att systemet
ska fungera krävs professionella journalister i landsortspressen, tillit och ett
öppet diskussionsklimat. Dålig verksamhet blir inte bättre av snälla
recensioner – däremot kan verksamheterna utvecklas med stöd av
kompetenta perspektiv.
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Kulturplaneprocessen
Samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna är en förutsättning
för att förverkliga innehållet i Kalmar läns kulturplan. Arbetet sker med
utgångspunkt från de olika roller och det ansvar som regionen respektive
kommunerna har. Regionens roll är främst strategisk, kompletterande och
inriktad på regional samverkan. De gemensamma prioriteringarna har sin
grund i de nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas behov och möjligheter.

12
kommundialoger

3 offentliga
dialogmöten

10
fördjupningsmöten
konst och kultur

Återkoppling med
kommunerna

Inom processen att ta fram Kulturplan 2022 har regionen besökt samtliga
kommuner i länet för dialog om konst och kultur och om former för
samverkan och utvecklingsmöjligheter.
Därefter har tre offentliga dialogmöten genomförts i Västervik, Oskarshamn
och i Kalmar samt tio fördjupningsmöten inom:


Scenkonst, teater och dans



Musik



Kulturarv och kulturmiljö



Arkiv



Konst, bild och form



Slöjd och hantverk



Film och rörlig bild



Ungdomskultur



Bibliotek och litteratur



Arrangörskap

Totalt har över 250 företrädare för kommunerna, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, folkhögskolorna, det professionella kulturlivet, kulturskapare
och civilsamhället deltagit i de olika mötena. En uppföljande kommundialog
med kulturpolitiker och tjänstepersoner samlade intrycken innan
Kulturplanen formades.
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En sammanfattning av diskussionerna under processen såg ut så här:

UTVECKLING

ÖKAD SAMVERKAN
Kulturskola, Bibliotek, Fritidsgårdar,
Fritidshem, Grundskola, Gymnasium, Omsorg,
Samhällsplanering, Näringslivsutveckling
Föreningar
Civilsamhälle, amatörer
Besöksnäring
Regionala kulturverksamheter
Studieförbund
Folkhögskolor
Linnéuniversitetet
Centrumbildningar
Kulturskapare/kluster
Nationella/
Internationella
KULTURENS
nätverk och
verksamheter
EGENVÄRDE

Digitalisering
Webbsändningar
Meröppna bibliotek
Anpassade lokaler
Tillgänglighet
Bärhjälp
Marknadsföring
Webb/Sociala medier
KLT-avtal
Kvällsbussar
Närtrafik
Kulturbuss
Politiskt antagna
dokument
Överenskommelser
med arrangörer

Det fria ordet
Det unika
Fantasi
Kreativitet
Berättande
Kultur i vardagen
Utveckling/Reflektion
Värna och utveckla
kulturarvet
Kulturgaranti för alla

FOKUS PÅ FÖRMEDLING

BEHOV AV STÖTTNING

Bemötande
Estetiska lärprocesser
Förebilder
Social samvaro
Mötesplatser för alla
Enkelt språk
Mångspråk
Integration
Genusperspektiv
Kritik och bedömning

Näringslivsutveckling
Talentcoach
Inkubator
Produktionskontor
Kompetensutveckling
Samordning skola, hälsa och näring
Höja bidrag/anslag
Anslag till kultur i omsorgen
Subventionssystem
Snabba cash för unga
Filmfond
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Länets förutsättningar, kommunerna

Det är stora skillnader på kommunernas anslag till kultur. En kommun ligger
i topp i hela landet och några tillhör de med lägst andel kulturmedel. Eftersom den regionala kulturen är beroende av det lokala mottagande försvårar
skillnaderna möjligheten att fullfölja målet om kultur till alla i hela länet.
Det finns ett stort intresse i länets kommuner av en organiserad samverkan
mellan tjänstepersoner i kommunerna och på regional nivå för att gemensamt
nå uppsatta mål. Det gäller kompetensutveckling för tjänstepersoner och för
kulturpolitiker. För att bedriva en aktiv kulturpolitik i kommunerna är det
viktigt att arbeta strategiskt med planer och att lyfta kulturen till den
politiska dagordningen.
Kulturplan

Kulturmiljöprogram

Policy och
strategi för
offentlig konst

Skolkulturgaranti

Kulturgaranti
i omsorgen

Delaktighet, hälsa och välbefinnande - Kultur som utmanar och berör
Kommunerna stödjer de lokala föreningarna och studieförbundens verksamheter. Det är de som arrangerar konserter, utställningar, film och teater,
körer och orkestrar, vårdar och bär kunskap om kulturmiljö, historia, byggnation, konst, arkitektur, teknik, sjöfart och industri. Föreningar och studieförbund engagerar och ger människor mening och sammanhang i livet, själva
eller i samverkan med de regionala kulturverksamheterna. Vardagskulturen
är stark på landsbygden, många vill vara delaktiga.
När anslagen till föreningar och studieförbund minskar, minskar utrymmet
för lokala arrangörer att förverkliga initiativ och för statliga satsningar och
regionala verksamheter att nå medborgarna lokalt.
Biblioteken är kommunernas öppna offentliga rum där alla har tillträde. Alla
kommuner i länet har en aktiv biblioteksverksamhet och biblioteksanslagen
är den största posten i kommunernas kulturbudgetar, 43 procent. På biblioteken möts nyanlända, nya och gamla svenskar, studenter och småbarnsföräldrar. Biblioteken tillhandahåller dataplatser och möteslokaler, litteratur
och tidningar på olika språk, filmer och föredrag samt hjälper till med frågor
om samhällsservice och praktisk handledning.
Biblioteken är lagstadgad verksamhet genom bibliotekslagen. Länet har en
regional biblioteksplan som syftar till att stödja folkbiblioteken inom
litteratur och läsande, mötesplatser, digital utveckling och att driva en
jämställd verksamhet.
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I länets alla kommuner finns lokala museer inom kulturarv eller konst. De
drivs till övervägande delen av föreningar och ideella krafter och ofta med
ett visst kommunalt bidrag. Den regionala kulturens närvaro står högt på
önskelistan men de är beroende av arrangörsföreningar för att nå ut med
program och arrangemang. Kulturkonsulenteras främjandeuppdrag är
betydelsefullt för att stödja med utbildningar i arrangörskap, marknadsföring
och repertoarval.
En del kommuner saknar bra scenkonstlokaler. Ofta används idrottslokaler
och bygdegårdar, vilket inte alltid fungerar tillfredställande. Det finns behov
av fler flexibla lokaler utan fasta bänkar och med bra mörkläggning, i form
av Blackbox, samt fler lokaler med dansmattor.
Kommunernas kostnader för respektive verksamhet, 2015 (procent)
Stipendier
Konstinköp
Konsthallar
Politiska kostnader
Subventioner kulturföreningar
Festivaler och arrangemang
Bidrag till kulturföreningar
Studieförbund
Övriga kommunala föreningsbidrag
Allmän kulturverksamhet
Museer och föreningsarkiv
Lokalkostnader för länsinstitution
Lokalkostnader
Förvaltningsadministration
Musik- och kulturskola
Bibliotek
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kommunernas kulturanslag. Kultur- och fritidsmedelsrapporten 2013-2015. Landstinget i
Kalmar län 2017.

Med en helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat
välbefinnande, som stimulans av våra sinnen och som drivkraft för
kreativitet. Samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg har utvecklats
genom projektet Hälsa & Kultur i Kalmar län. Resultatet och en rad goda
exempel visar hur kultur berikar människors liv och främjar hälsa.
Erfarenheterna från projektet ska implementeras inom landstingets
hälsocentraler och kommunernas omsorgsverksamhet.

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

26 (56)

God miljö för barn och unga – Kultur att växa i
Kulturverksamheterna och skolan behöver arbeta tillsammans för att
tillgodose skolans och elevernas behov. Det medverkar till att barn och unga
behåller och utvecklar sin fantasi och sitt självständiga tänkande och
möjligheterna för unga att uppnå skolans kunskapsmål.
Efter att frågorna lyftes inom det tidigare Skola & kultur-projektet har alla
kommuner antagit en skolkulturplan och har avsatta medel till skolkultur,
dock med stora skillnader. I kommuner med en väl förankrad skolkulturgaranti finns det en framförhållning som gagnar både lärarnas och
kulturverksamheternas planering.
Flera kommuner saknar avsatta medel för resor till och från
kulturarrangemangen. Samtliga kommuner har beviljats Skapande skolamedel från Statens Kulturråd. Det finns skolkultursamordnare i alla
kommuner i länet, men de arbetar utifrån vitt skilda förutsättningar och
mandat att delta på utbudsdagar, planera och schemalägga kulturverksamheter i skolan.

Antal kulturarrangemang i skolan
per barn/elev 3-15 år 2014
4
3
2
1
0

Antal kulturarrangemang i skolan per barn/elev. Skolkulturraporten 2014. Regionförbundet i
Kalmar län 2015. Uppgifter saknas från Högsby kommun.

Barn/elever i åldrarna 3-15 år deltar i genomsnitt i två kulturarrangemang
per år i länet, men det ser olika ut i de olika kommunerna. Kommunerna och
kulturverksamheterna upplever ett behov av att utveckla samverkansformer
som stödjer de ungas kulturuttryck och inflytande.

Antal elever som upplevde/deltog i regionala
kulturverksamheter 2014
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Antal elever som upplevde/deltog i regionala kulturverksamheter 2014. Skolkulturraporten
2014. Regionförbundet i Kalmar län 2015.
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Utöver biblioteken är fritidsgårdar och kulturskolor viktiga lokala aktörer för
de unga. Fritidsgårdar och fritidshem kan spela en stor roll för de ungas
möjlighet att utöva och delta i kulturverksamheter men det är en möjlighet
som sällan tas tillvara. Kommunerna upplever en brist på fritidsledare med
kompetens inom kulturområdet.
Kulturskolorna är arenor för barns och ungas egna möten med konst och
kultur frikopplat från den ordinarie skolsituationen. Kulturskolorna spelar en
viktig roll för kommunal kulturutveckling vid sidan av föreningsverksamhet
och regional kulturverksamhet.
Flertalet av länets kommuner har en kulturskola, de utgör den näst största
posten i kommunernas kulturbudget, nära 19 procent. Men omfattningen av
utbud och kvalitet skiftar mellan kommunerna. Det innebär att förutsättningarna för barn och ungas möjlighet att pröva eller fördjupa sig inom ett
konst- eller kulturområde är beroende av i vilken kommun hen bor i. Genom
ett utbud med hög kvalitet och kompetens kan kulturskolan lägga grunden
till ett yrke inom ett konstområde. Kulturskolan kan även ge en kreativ
kompetens för utveckling inom helt andra yrken och skapa en bas för ett liv
med ett aktivt kulturutövande. Kulturskolorna i länet ser behov av regional
samverkan för att kunna utvecklas ytterligare. Målet är att nå ökad mångfald
av kulturskolornas utbud och breddat deltagande av barn och unga med olika
bakgrund, kön och förutsättningar.
Flickornas deltagande i
kulturskolorna 2015

Pojkarnas deltagande i
kulturskolorna 2015

Musik

Dans

Musik

Dans

Media

Teater/drama

Media

Teater/drama

Bild

Övrigt

Bild

Övrigt

Flickors respektive pojkars deltagande på länets kulturskolor. Kultur- och fritidsmedelsrapporten 2013-2015. Landstinget i Kalmar län 2017.

Musik är det område som har flest deltagare inom kulturskolorna och
därefter kommer dans. Flickor dominerar inom samtliga områden på kulturoch musikskolorna, den totala könsfördelningen är 64 procent flickor och 36
procent pojkar, vilket behöver uppmärksammas.
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Hållbar samhällsplanering – Kultur att leva i
Attraktiva samhällen med höga sociala och kulturella värden skapas av
samverkan mellan samhällsplanerare och kulturens företrädare. Det finns
behov av att inom samhällsplaneringen skapa strukturer där de kulturella
kompetenserna möter de samhällsplanerande funktionerna. Ett gemensamt
språk, gemensamma mål och referenser är viktiga förutsättningar för en
hållbar samhälls- och stadsutveckling.
Att värna och utveckla offentliga konstuttryck, kulturhistoriska platser,
kulturarv och kulturmiljöer är angeläget för en attraktiv miljö. Flera av
kommunerna uppdaterar sina kulturmiljöprogram och kulturmiljöprofiler
vilket skapar relevanta arbetsredskap för att skydda, använda och utveckla
kulturmiljöerna. Genom samverkan i kulturarvsprojekt kan kommunerna
utveckla och gemensamt marknadsföra och lyfta fram det unika.
Flera av länets kommuner brottas med relativt små kulturbudgetar vilket lett
till avkall på inköp av offentlig konst och 1 % -regeln. Men genom att
bedriva en aktiv konstpolitik visar kommuner och landstinget på konstens
betydelse i det offentliga rummet och i samhällsutvecklingen. Regionförbundet i Kalmar län antog 2014 en regional konstpolicy med tillhörande
riktlinjer för hantering av offentlig konst, vilken har inspirerat flera
kommuner att ta fram egna kommunala konstpolicy. 2015 antog Landstinget
i Kalmar län ”Offentlig konst i Kalmar Län – policy och riktlinjer” och
därmed 1 % -regeln.
Kalmar län är geografiskt ett avlångt län med långa avstånd, vilket ställer
krav på goda kommunikationer. Barn och elever på länets för- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och
fritidsgårdar i Kalmar län erbjuds att åka till och från länets regionala kulturverksamheter en gång per barn/elev och år. Kommunerna sätter stort värde
på dessa kulturresor för skoleleverna och det är viktigt att de utvecklas
vidare till att omfatta alla kulturverksamheter i länet, såväl regionala som
lokala. Det finns även en efterfrågan på att kollektivtrafiken i stort anpassas
så att den möjliggör kollektivt resande till och från kulturverksamheter även
kvällstid.
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Stärkt konkurrenskraft – Kultur att utforska och utvecklas i
Globaliseringen och den digitala omställningen förändrar förutsättningarna
för länets kulturföretagare. De kulturella kreativa näringarna växer och
ställer krav på kommunernas kunskap om stöd till sektorn. Många kulturskapare verkar både lokalt och globalt, och växlar mellan de lokala
kontakterna och nationella och internationella nätverk och uppdrag. Flera
kommunala kulturverksamheter har internationella samarbeten och andra
efterfrågar nätverk och information om att delta i internationella projekt.
Konsten utvecklas som ett profilområde med residens, konstkollektiv,
enskilda konstnärer med hög professionalitet och god samverkan med
aktörer inom och utom länet. Det genererar förväntningar på mötesplatser,
ateljéer och projekt. Flera kommuner har gjort aktiva satsningar för att stödja
utvecklingen. Emmaboda kommun har The Glass Factory, Nybro kommun
har Ateljéhus Pukeberg och Mörbylånga kommun har startat inkubatorsverksamhet för kreativa företag tillsammans med Capellagården. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs har skapats i syfte att utveckla ett kultur- och
kunskapscentrum i Vimmerby med Astrid Lindgrens gärning som grund.
Västerviks kommun arbetar inom projektet Bronsålderskust med det
bronsåldersarvet i Tjustbygden som resurs för kunskapsuppbyggnad,
förmedling och besöksmålsutveckling.
Musiktraditionen i Hultsfreds kommun har lett fram till ett stort utbud av
musikevenemang, festivaler, högskoleutbildningar, Popkollo för tjejer,
Svenskt Rockarkiv, musik- och rockhotell och företag inom evenemangssektorn. Kommunen planerar för en både fysisk och digital slinga som knyter
ihop musikens och festivalens fysiska platser, historier och anekdoter.
Emmabodafestivalen, Mönsterås Blues & Roots Festival, Visfestivalen i
Västervik och Öland Roots är musikfestivaler som har påverkan på
kulturlivet, samhället och platsens varumärke.
Glaset är i ständig utveckling så länge det finns hyttor och bruk. Emmaboda
och Nybro kommuner samarbetar över kommun- och regiongränser för att
utveckla samhälle och näringsliv med glastraditionen som fundament.
Glasrikets arkiv och samlingar ska långsiktigt bevaras, förvaltas och tillgängliggöras samt vara en resurs för stärkt självbild, regional attraktivitet och
affärsutveckling genom nätverket Swedish Glass Nets initiativ.
Södra Ölands odlingslandskap med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret
är sedan år 2000 med på UNESCO:s världsarvslista. Tillsammans med andra
världsarv ingår Världsarvet Södra Öland i EU-projekt med partners runt
Östersjön. Även Västerviks museum, The Glass Factory med flera deltar i
liknande EU-projekt.
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Vad kulturskapare i t.ex. Ateljéhus Pukeberg genererar
Kompletteras senare
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Länets förutsättningar, civilsamhället

Kultur tar plats och sker i vardagen och det som är lätt att göra själv är
vanligt – att fotografera/filma, dansa, läsa en bok, teckna/måla, skriva,
sjunga och spela. Handarbete och hantverk är också vanligt i vår region
enligt SOM-institutets undersökning 2016.
Nära 7 av 10 besöker historiska sevärdheter/byggnader och det är även
populärt att besöka naturreservat, museer och fornminnen. Kalmar län har
många populära besöksmål som Glasriket med ca 1 300 000 besökare och
Världsarvet Södra Öland med ca 900 000 besökare. De är bland de mest
besökta kultur- och naturmiljöerna i landet. Andra välbesökta kulturmiljöer
är Kalmar slott, Domkyrkan i Kalmar, Borgholms slottsruin, Solliden,
Smalspåret Hultsfred-Västervik och Tjustbygdens Järnvägsförening, Astrid
Lindgrens Näs, Eketorps borg, Stensjö by, Västerviks museum och Ölands
museum Himmelsberga. (Riksantikvarieämbetet 2016.)
I SIFO:s undersökning Positionering Kalmar län som mäter styrkan i Kalmar
län som varumärke ger de boende i Kalmar län sitt eget län ett index på 80,
vilket är det tredje högsta i landet. Snittet för vad boende i övriga Sverige ger
det egna länet är 64.
Antal fysiska lån på de offentligt finansierade biblioteken 2015.
Län/region Totalt antal fysiska lån Antal fysiska lån per invånare
Riket

76 769 203

7,8

Kalmar

2 304 103

9,7

Kronoberg

1 686 022

8,8

Blekinge

829 402

5,3

Halland

3 118 882

9,9

Bibliotek 2015. Kungliga biblioteket

Kungliga bibliotekets statistik visar att Kalmar län ligger näst högst i
utlåningsstatistiken för hela landet. För den breda allmänheten är folkbiblioteken kommunernas enda öppna offentliga rum. Invånarna i Kalmar
län framhåller betydelsen av att värna det fria ordet och kulturens egenvärde.
Litteratur, konst och kultur från andra länder och kulturarvet är områden som
efterfrågas särskilt.
Könsfördelningen bland låntagarna i Kalmar län är skev och behöver uppmärksammas. Men andelen män (från 19 år och äldre) som lånade böcker
ökade från 34 % till 39 % under perioden 2013-2015. Bland de yngre är det
en mer jämställd fördelning (47 % pojkar).
Invånarna i Småland med öarna går i mindre utsträckning än riksgenomsnittet på teater, klassisk konsert/opera och balett/dansföreställning. Däremot
är det en högre andel som besöker rock-/popkonserter. Det syns även i SOMinsitutets särskilda undersökning kring kulturvanorna i 34 städer i Sverige,
där andelen invånare i Kalmar kommun som ofta går på pop-/rockkonsert är
18 %, vilket är den 7:e högsta andelen i landet. Även inom museibesök
hamnar Kalmar på 7:e plats, medan kommunen hamnar längre ner i övriga
mätningar: bio 11:e plats, läsa bok 12:e plats, bibliotek 28:e plats och teater
29:e plats. I det sammanvägda kulturindexet hamnar Kalmar på 13.e plats
bland 34 städer i landet. (Endast Kalmar från Kalmar län ingick i studien.).

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

32 (56)

Genom att spela på nya platser och utveckla kontakter med andra föreningar,
än de traditionella inom kultursfären, kan kulturen skapa och nå nya
målgrupper. Att sprida kunskap om kulturens betydelse för individen är
betydelsefullt. Ett steg i den riktningen är att införa Kultur på recept på alla
hälsocentraler.

UTÖVADE KULTURVERKSAMHETER I
SMÅLAND OCH PÅ ÖARNA
Fotograferat/
filmat

Spelat Handarbete/
teater/lajv hantverk

Sjungit i
kör/spelat
musikinstrument

Dagbok/poesi
Ljudbok/
talbok
Dansat

Studiecirkel/
kursverksamhet
Läst bok

Tecknat/målat

Kulturvanor i Sverige 2015. SOM-institutet 2016

BESÖKTA KULTURVERKSAMHETER I
SMÅLAND
OCH PÅ ÖARNA
Historisk
Klassisk
sevärdhet/ Balett/dans-… konsert/opera
Rockbyggnad
/popkonsert
Teater
Bio

Konstutställning

Bibliotek

Naturreservat

Museum
Kulturvanor i Sverige 2015. SOM-institutet 2016
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Föreningslivet
Vardagskulturen är stark i länet och många är delaktiga och engagerar sig i
olika kultur- och samhällsföreningar. Föreningarna ger mening och sammanhang i livet och de arrangerar en övervägande del av kulturprogrammen,
själva eller i samverkan med studieförbunden.
De regionala kulturverksamheterna är helt beroende av att arrangörsföreningarna tar emot i kommunerna.
Exempel på föreningar med regional organisation och stöttning:


11 riksteaterföreningar i 11 kommuner. Organiserade genom
Riksteatern Kalmar län.



10 arrangörsföreningar samverkar med Länsmusiken.



12 kommunala konstföreningar samt ett antal arbetsplatskonstföreningar. Organiserade genom Sveriges Konstföreningar.



14 biografföreningar samarbetar inom föreningen Film i Glasriket.



116 hembygdsföreningar med drygt 32000 medlemmar.
Organiserade genom Kalmar läns och Ölands hembygdsförbund.



14 sjöfartsmuseer i länet har organiserat sig tillsammans med
Marinmuseum och Sjöhistoriska Museet i Sjöfararkusten Småland
Öland.



6 förenings- och folkrörelsearkiv. Organiserade tillsammans med
special- och kommunarkiv i Kalmar Läns Arkivförbund.
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Studieförbund
Folkbildningen är en viktig resurs för det civila samhället. Genom att arbeta
med människors och gruppers utveckling och bildning bidrar folkbildningen
till ökad livskvalitet och ökade möjligheter att påverka sin livssituation.
De tio studieförbundens olika inriktningar bidrar till att skapa unika nätverk
och ger människor möjlighet att utöva och ta del av kultur i städer och på
landsbygden. Studieförbunden har en unik deltagarspridning i åldrar och
etniska bakgrunder och ger alla möjlighet att vara med.
Deltagarkulturen är en av folkbildningens grundidéer. Genom att erbjuda
lokaler för grupper som vill skapa kultur, pedagogiskt stöd för ideella ledare
och intressanta föreläsningar utgör folkbildningen en grund för föreningsoch kulturlivet.
Många professionella konst- och kulturutövare arbetar inom folkbildningen
som bildar en kompletterande arbetsmarknad för de professionella kulturskaparna. Det bidrar till inspiration och kvalitet i verksamheterna. Studieförbundens verksamheter fungera också som plattform för dem som vill gå
vidare till högre studier eller till ett professionellt utövande inom konst- och
kulturområdet.
Studieförbunden är medarrangörer till många regionala och nationella
kulturarrangemang. En ökad samverkan mellan kommunerna, de regionala
kulturverksamheterna och folkbildningen kan stärka regionens kulturliv
ytterligare.
2015 arrangerade studieförbunden 9 552 kulturprogram i Kalmar län. Antalet
studietimmarna uppgick till 320 820 timmar. Det högsta antalet studietimmar
hade Hultsfred med 2,56 studietimmar per invånare.

Antal studietimmar och kulturprogram som studieförbunden arrangerar i länets kommuner.
Kultur- och fritidsmedelsrapporten 2013-2015. Landstinget i Kalmar län 2017.
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Länets förutsättningar utbildning

Folkhögskolor & Capellagården
Landstinget i Kalmar län är huvudman för fyra folkhögskolor, Ölands,
Vimmerby, Högalids och Gamleby folkhögskolor. I länet finns också
Oskarshamns folkhögskola som ägs av Svenska kyrkan i Växjö stift.
Den skapande verksamheten har överlag stor betydelse på folkhögskolorna
och flera av folkhögskolorna har kulturutbildningar som förberedelse till
högre studier. Utbildningarna håller hög kvalité och lyfts fram av flera
kulturaktörer som avgörande för vitaliteten i länets kultur. Utbildningarna är
framför allt inom design, film, konst, musik, skrivande. I Mörbylånga
kommun på Öland finns Capellagården med konsthantverksutbildningar
inom trä, keramik, textil och trädgård. I Nybro kommun finns
Riksglasskolan i Pukeberg. Skolan har både riksintag och studenter från hela
världen. Skolan har hantverksprogram, yrkesutbildning och
uppdragsutbildningar inom glas och glasblåsning.
Capellagården och Riksglasskolan har ett gott internationellt renommé och
flera internationella studenter. De är viktiga som inspiratörer med
internationella impulser och bra ambassadörer för skolorna och regionen.
Möjligheten att ta emot internationella studenter uppskattas mycket men
begränsas av långsam hantering av uppehållstillstånd och visum.
Länet har akademiska utbildningar inom kulturarv och film men saknar inom
de utövande scenkonst-, konst- och formområdena.
Deltagare på folkhögskolor i Kalmar län
Allmän kurs
Särskild kurs
Totalt

2016
647
1233
1880

SCB 2016

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som ska
odla nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Länets målsättning är att
Linnéuniversitetet ska ha en tydlig regional koppling och delaktighet.
För att medverka till en högre kunskapsnivå om konst och kultur hos
pedagoger och vårdpersonal finns ett behov av att samverka med
Linnéuniversitetet. Målet är att skapa former för studenter att praktisera med
handledning och följa de regionala kulturverksamheterna som ett tillval till
utbildningen.
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Länets förutsättningar för professionella

Enligt Konstnärsnämndens rapport har Kalmar län en något högre andel
kulturskapare än de övriga sydostlänen.
Konstnärsgruppen 20 år och äldre efter län, kön och konstområde 2014
Län

Totalt

Kvinnor

Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Riket

270
240
352
168
28 979

112
100
174
72
14 318

Män
158
140
178
96
14 661

Bild/
form
137
126
232
83
12 510

Dans

Film

Ord

Musik

8
4
2
2
1 032

4
7
2
1
1 208

26
26
22
17
2 799

73
56
65
50
7 252

Teater
22
21
29
15
4 178

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor 2014. Konstnärsnämnden 2016

Flertalet kulturskapare organiserar sig i centrumbildningar inom respektive
konstområde. Centrumbildningarna stödjer kulturskaparna i deras yrkesaktiva roll genom förmedling av uppdrag, råd, hjälp och kompetensutveckling.
Konstnärscentrum Syd, Författarcentrum Syd, Musikcentrum Syd,
Teatercentrum Syd och Danscentrum
Syd verkar för kulturskapare inom
Kalmar län. Huvudkontoren är
placerade i Malmö och flera av
centrumbildningarna, med undantag
av Konstnärscentrum Syd, har svårt
att nå länets kulturskapare. Det finns
ett intresse från flera centrumbildningar att etablera sig i Kalmar
län. Inom filmens område saknas det
en centrumbildning för länets
filmskapare.

Teater Dans
1%
8%
Musik
18%
Film
1%
Ord
6%

Bild/
form
66%

Kulturskaparna efterfrågar fler mötesplatser med kollegor. Mötesplatser för
bildkonstnärer finns främst i den södra länsdelen i glashyttan på The Glass
Factory i Boda Glasbruk, Ateljéhus Pukeberg i Nybro, Lindöateljéerna i
Kalmar samt Inkubatorn på Capellagården i Vickleby. Tillsammans med
Ölands folkhögskola och Kalmar konstmuseum har ett tydligt konstnärskluster bildats vilket bidrar till bilden av konsten som profilområde.
Länsmusikens Talentcoach spelar stor roll för unga musiker som vill satsa på
en karriär i musikbranschen. Länsmusiken är även en stor arbetsgivare och
förmedlare av uppdrag till yrkesverksamma musiker.
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Filmområdet ligger i framkant med bra utbildningar på Linnéuniversitetet
och Ölands folkhögskola. För att behålla filmarna efter utbildningen är det
viktigt att de får ett professionellt mottagande. Inom filmområdet, såväl som
inom litteraturen, slöjden m.m. finns behov av nätverk och en policy
motsvarande ”Offentlig konst i Kalmar län”.
1 % -regeln är viktig när det gäller konstnärlig gestaltning, den stödjer
möjligheterna för lokala och regionala konstnärer och bör tillämpas vid allt
offentligt byggande. För att konst- och kulturskapare ska ha möjlighet att bo
och försörja sig är det viktigt att MU-ersättningen efterföljs i ersättning till
konstnärer och att arvoden till andra kulturskapare följer generella
rekommendationer. I regionens överenskommelser med de regionala
kulturverksamheterna ingår att verksamheterna ska följa nationella arvodesrekommendationer.
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Samverkan med andra län

Sydostkultur
Sedan 2002 har länet ett etablerat samarbete med Region Blekinge och
Region Kronoberg inom Sydostkultur. Målsättningen är att med gemensamma resurser skapa möjlighet för fler konst- och konstuttryck än vad var
och en kan åstadkomma med egna resurser. Inom Sydostkultur har regionerna det regionala filmresurscentret Reaktor Sydost samt dansutvecklare
inom Dans i sydost. Förutom ansvaret för de gemensamma verksamheterna
betyder kunskaps- och erfarenhetsutbytet mycket för både politiker och
tjänstepersoner.
Samverkan genererar och förenklar projektsamverkan inom många olika
konst- och kulturområden.
Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Skåne. De sex regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling,
infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och kultur. Målet är att
skapa en hållbar utveckling i Sydsverige och
ett utvecklat samarbete inom den regionala
kulturpolitiken. Inriktningen är att nå
gemensamt uppställda mål och en effektiv
användning av våra resurser.
Samverkan inom kultur prioriterar:


Sydsverige lockar – dynamiskt i och
öppet med internationell lyskraft



Sydsverige samverkar – en
kulturpolitik som stimulerar
samarbeten



Sydsverige tillgängliggör – ett
gränslöst Sydsverige tillgängligt för
alla

Nationell samverkan
Samverkan med aktörer på nationell nivå sker bland annat genom kulturpolitisk dialog med kulturdepartementet och på tjänstemannanivå med
Kulturrådet i form av exempelvis samverkanskonferens och rundabordssamtal. På regional nivå sker samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar län.
Region Kalmar län ingår även i andra nätverk, till exempel Sveriges
kommuner och landstings kulturchefsnätverk.
Region Kalmar län samverkar med Linnéuniversitetet och kulturverksamheter med regionala uppdrag har också samverkan med akademin.
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Regional kultur
Den regionala kulturen verkar genom stiftelser, föreningar, kommuner och
folkbildningens organisationer. Region Kalmar län stödjer verksamheter
inom olika konst- och kulturområden för att ge utrymme för bredd, spets och
en mångfald av uttryck.
TEATER

Region Kalmar län stödjer teaterverksamhet genom anslag till tre olika typer
av teaterorganisationer:
 Byteatern Kalmar Länsteater, har det regionala scenkonstuppdraget
för teater


Riksteatern Kalmar län, stöttar arrangörsföreningar, nätverk,
handlägger subventioner och utvecklar scenkonsten i länet



Ölands Dramatiska Teater, är en fri teatergrupp med merparten av
produktion riktad till barn och unga.

Möjligheten att nå hela länet med teater och scenkonst är beroende av
kapacitet i produktion och turnéläggning, skolor och arrangörsföreningars
mottagande samt relevanta lokaler och scener. Region Kalmar län och
Kalmar kommun har prioriterat nya lokaler till Byteatern och utökat anslaget
för att verksamheten ska nå hela länet genom turnéverksamhet. 2019 får
Byteatern tillträde till de om- och tillbyggda lokalerna. Genom ökat anslag
ges möjlighet till konstnärlig fördjupning, fler föreställningar i länet och en
breddad pedagogisk verksamhet till barn och unga. Det innebär en
nyutveckling för teatern, generationsskifte och en förnyelse av identiteten.
Riksteatern Kalmar län har en nyckelroll för förmedling av scenkonst till
länets alla kommuner. De har det regionala främjaruppdraget inom teater och
scenkonst och stödjer länets ideella teaterföreningar inom arrangörskap,
repertoarval och ungt arrangörskap. Riksteaterns scenkonstkonsulenter
förmedlar och samordnar scenkonst till skolorna, skapar mötesplatser för
skolkultursamordnare och kulturombud, fortbildningsträffar för pedagoger
och subventionerar barnföreställningar i skolan. Det finns en variation i
förmågan hos arrangörsföreningarna liksom i kommunernas stöd till
arrangörsföreningar och skolor. Det gör att tillgång och utbud av scenkonst
varierar.
Ölands Dramatiska Teater är en fri teatergrupp med en repertoar för barnoch unga. Det är en liten teater med möjlighet att spela i mindre sammanhang för de allra yngsta och i klassrumsuppsättningar från lågstadiet till
tonårselever. Repertoaren berör ofta centrala frågeställningar om hur det är
att vara människa. Ölands Dramatiska Teater spelar framför allt i Kalmar län
men turnerar även i övriga landet. Teatern har ett mindre regionalt
verksamhetsanslag men är beroende av externt produktionsstöd.
Länet har flera teaterföreningar och sällskap. De är viktiga lokala aktörer,
och som sommarteatrar för barn och vuxna inom besöksnäringen. Teatersällskapen har ett lokalt engagemang och är en viktig social faktor för aktiva
i föreningen och för publiken. I flera av kommunerna finns mycket
kompetenta, gränsande till professionella, revygäng som även utmärker sig
nationellt. Kontinuiteten för dessa är beroende av återväxt av musikaliskt
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och dramatiskt kunnande och intresse, lokaler, teknik, engagerade volontärer
och publik, lust och glädje.
Mål


Att Byteatern Kalmar Länsteater har ökat den konstnärliga
fördjupningen, repertoaren, erbjuder teaterföreställningar i hela länet
och har breddat den pedagogiska verksamheten till barn och unga.



Att flera kommuner i Kalmar län har skapat scener i form av BlackBox som ett relevant scenrum för modern teater.



Att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande teater
inom kommunernas skolkulturgaranti.



Att antalet teaterföreställningar i länet har ökat genom att
kommunerna och Region Kalmar län har ökat stödet till
arrangörsföreningarna.



Att Ölands Dramatiska Teater har en ekonomisk grundstabilitet i
verksamheten genom ett produktionsanslag från Region Kalmar län.

Prioritering TEATER
 Byteatern ska öka den konstnärliga fördjupningen, repertoaren,
erbjuda föreställningar i hela länet och bredda den pedagogiska
verksamheten för barn och unga.
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DANS

I samverkan med Region Blekinge och Region Kronoberg stödjer Region
Kalmar län professionell dans som ett främjandeuppdrag inom Dans i sydost.
Uppdraget är att öka och bredda kunskap och intresse för dans, skapa
nätverk, ge kunskap om dans i skolan samt medverka till fler professionella
dansföreställningar. Dans i sydosts dansutvecklare utgår från Byteatern
Kalmar Länsteater och Regionteatern Blekinge-Kronoberg.
Utbudet av professionella dansföreställningar är mycket begränsat. Genom
Dansnät Sverige tar Byteatern emot professionella dansgästspel en till två
gånger per år. Möjligheten att ta emot fler dansgästspel kommer att öka i
Byteaterns ombyggda lokaler där en av scenerna utrustas för dans.
Sedan 2014 har Riksteatern ett utökat dansuppdrag från regeringen. Det
innebär att Riksteatern Kalmar län erbjuder dansföreställningar via
utbudskatalogen. Spridningen av dansföreställningarna har begränsats av
tillgången till klassiska dansscener. Kommunerna har intresse och goda
möjligheter att utveckla fler dansscener genom samverkan. Genom
kontinuitet och ett större utbud är avsikten att utveckla publikarbetet, nå fler
och nya publikgrupper.
Regionsamverkan Sydsverige – kultur, har som ett gemensamt mål att öka
tillgängligheten till professionell dans i hela södra Sverige. Samverkan
praktiseras i ett gemensamt projekt med alla scenkonstinstitutioner i södra
Sverige. Genom projektet kommer utbudet av dansgästspel öka. Ett mål för
länet är att tillsammans med kommunerna samordna och tillskapa dansscener
på fler platser.
Kalmar och Vimmerby har dans inom gymnasieskolans estetiska program
och därmed finns tillgång till dansgolv eller dansmatta. De kan fungera som
en möjlighet och ett komplement till offentliga dansscener. I Västerviks
kommun introducerades dans för äldre inom ett kultur-och-hälsa projekt och
verksamheten fortsätter i egen regi inom omsorgen. Ett mål är att sprida
kunskap om dans för äldre och att etablera möjligheten för fler att tillämpa
dans inom omsorgen.
Mål


Att Byteatern Kalmar Länsteater tar emot professionella dansproduktioner genom Regionsamverkan Sydsverige – kultur.



Att flera kommuner tillhandahåller dansscener.



Att länets alla barn och unga regelbundet upplever professionell dans
genom dansens främjandeuppdrag och kommunernas skolkulturgaranti.



Att flera kommuner tillämpar dans inom den kommunala omsorgen.

Prioritering DANS
 Att Region Kalmar län ger Byteatern Kalmar Länsteater i uppdrag att
ta emot dansföreställningar.


Att kommunerna i samverkan med skolorna och arrangörsföreningarna kan erbjuda scener för professionella dansföreställningar.
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MUSIK

Region Kalmar län stödjer musikområdet genom anslag till Kalmar Läns
Musikstiftelse. Inom Musikstiftelsen finns orkestern Camerata Nordica med
omfattande verksamhet i skolorna och offentliga konserter i samarbete med
länets arrangörsföreningar.
Musikstiftelsens fokus är att hålla Camerata Nordicas starka position som en
orkester av yttersta klass med lokal, nationell och internationell konsertverksamhet. Kalmar Läns Musikstiftelse är en producerande organisation
som är beroende av lokala arrangörer såsom skolor och arrangörsföreningar.
Musikstiftelsen har målet att nå nya målgrupper vilket förutsätter ett
förändrat publikarbete, nya kontaktvägar och nya arrangörer. En del i det är
att genom samverkan med kommunerna etablera lokaler lämpliga för
Camerata Nordicas musik.
Musikstiftelsen vill öka samverkan med skolorna så att alla barn och unga
får möta professionell levande musik varje år. Flertalet kommuner har
kultur- alternativt musikskolor med musikundervisning där barn och unga får
sin grundläggande musikskolning. Musikstiftelsen vill etablera samverkan
och utvecklas tillsammans med länets kulturskolor avseende lärare, barn och
unga. Det kan ge unga möjlighet att spela i fler sammanhang och ge dem
kontakter och förebilder inom musiken. Musikstiftelsens Talentcoach leder
unga vidare i karriärutveckling inom pop och rock. Musikstiftelsen har som
mål att etablera coachverksamheten som en fristående enhet för näringslivsutveckling av musiker. Folkhögskolornas utbildning är grundläggande inför
akademiska studier i klassisk musik.
Kalmar län är ett arrangerande och utövande musiklän inom olika genrer.
Arrangörsföreningar, studieförbund och kyrkor arrangerar merparten av
musikutbudet och för människors utövande, enskilt och i grupp. Under
somrarna arrangeras festivaler, stadsfester, stora och mindre konserter.
Arrangörerna är kommuner, föreningar och företag och alla har målet att
sprida musik och glädje. Utbud och kontinuiteten är, som inom teater,
beroende av lokaler, teknik, återväxt av musiker, engagerade volontärer och
publik, lust och glädje.
Mål


Att Kalmar Läns Musikstiftelse når nya målgrupper.



Att Kalmar Läns Musikstiftelse har tillgång till ett breddat utbud av
konsertlokaler i länets kommuner.



Att Kalmar Läns Musikstiftelse har etablerat en långsiktig samverkan
med länets kulturskolor.



Att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande musik
inom kommunernas skolkulturgaranti.



Att Talentcoach är en etablerad fristående verksamhet inom Kalmar
Läns Musikstiftelse.

Prioritering MUSIK
 Att Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner etablerar
Talangcoach som en fristående del av Länsmusikens verksamheter.
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KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

Region Kalmar län stödjer kulturarv och kulturmiljö genom anslag till
Kalmar läns museum, Kalmar läns hembygdsförbund och The Glass Factory.
Kalmar läns museum har omfattande verksamhet inom olika områden. De
senaste åren har präglats av arbetet med att samla, ordna och sortera
samlingarna i ett gemensamt magasin. Museets publika verksamhet sker
framför allt genom utställningarna om Regalskeppet Kronan och Jenny
Nyström samt tillfälliga utställningar och program. Externt sker verksamheten genom pedagogiska tidsresor i länets skolor, sommarverksamhet i
Eketorp och publika utgrävningar i Sandby borg. Länsmuseet fokuserar på
att utvecklas som kunskapsinstitution och att driva samhällsfrågor inom
normer, attityder och värderingar. Museet har under lång tid utvecklat
tidsresemetodiken med lokal förankring i kommunernas skolor och
äldreomsorg. Metodiken används även inom internationella utbyten och har
utvecklats som metod för försoning mellan folk. Kalmar läns museum är
drivande i nätverket Bridging Ages.
Länsmuseet driver uppdragsverksamhet inom arkeologi och byggnadsvård.
Inom arkeologi driver museet en forskarskola tillsammans med
Linnéuniversitetet.
Kalmar läns hembygdsförbund samordnar länets över 110 hembygdsföreningar. Föreningarnas frivilliga, kunniga och entusiastiska insatser är en
förutsättning för att kulturmiljöer, kulturarv och kunskaper vårdas och förs
vidare.
I länet finns kommunala museer med högt kvalificerad verksamhet inom
kulturarv. Västerviks museum visar historien om örlogsfartyget Mars
Makalös som förliste på 1500-talet utanför Ölands norra udde. I Borgholms
kommun finns Ölands Museum Himmelsberga, som är ett friluftsmuseum
med konstgalleri och programverksamhet. Astrid Lindgren Näs i Vimmerby
är ett privat kulturcentrum och personmuseum över Astrid Lindgren. Till
anläggningen hör tre trädgårdar. På Näs finns brevsamlingar och en
omfattande utställning om Astrid Lindgren och hennes författarskap.
Glasriket bär på många intressanta kultur- och bruksmiljöer, glasmuseer,
glassamlingar och arkiv. The Glass Factory är ett kommunalt museum i
Emmaboda kommun. Verksamheten bygger på kombinationen av en
historisk glassamling, publik glasblåsning och innovativ utveckling med
konstnärer och företag. Verksamheten utvecklas genom projekt, residens och
samverkan inom Swedish Glass Net.
Södra Ölands världsarv är ett av 20-talet världsarv som är klassificerade som
levande kulturlandskap och som omfattar odlingslandskap. Sex av dessa är
belägna på öar. Det som är unikt för södra Öland är landskapet och
människans förhållande till miljön. Alvarets unika natur och radbyarna med
sina medeltida markindelningar skapar ett odlingslandskap som representerar
en historisk epok av mänsklig utveckling och anpassning till miljön.
Utvecklingen av kulturlandskapet bygger på symbiosen mellan natur och
människa. Det innebär att landskapet är beroende av att människor fortsätter
att driva jordbruk och att jordbruket drivs ekonomiskt på jordens villkor.
Världsarvet har en stor potential att utveckla besöksnäringen ytterligare inom
arkeologi-, kultur- och naturturism.
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Att Kalmar läns museum har en stark närvaro och goda relationer
med länets kommuner.



Att Kalmar läns museum är en drivande aktör för samhällsutveckling
och samhällsfrågor i hela länet.



Att Kalmar läns museum agerar för platsutveckling och utveckling
gentemot besöksnäringen i samverkan med olika parter i hela länet.



Att länets alla barn och unga regelbundet deltar i ett tidsreseprogram
inom kommunernas skolkulturgaranti.



Att planer för nya basutställningar om Kronan, Kalmar län och
Kalmar stad är framtagna.

Prioritering KULTURARV OCH KULTURMILJÖ
 Kalmar läns museum ska bidra till samhället och dess utveckling
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning i
hela länet


Fokus på kulturarv i samverkan mellan olika parter i länet, både som
platsutveckling och som utveckling av verksamheter gentemot
besöksnäringen.
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BILD OCH FORM

Region Kalmar län stödjer bild och form genom anslag till Kalmar
Konstmuseum med Designarkivet, Virserums konsthall och The Glass
Factory.
2014 antog Regionförbundet i Kalmar län ”Offentlig konst i Kalmar län –
policy och riktlinjer”. Det är en regional konstpolicy som sätter målen för det
konstklimat som länet vill erbjuda. Riktlinjerna ska fungera som stöd för
upphandling, inköp och förvaltning.
Kalmar Konstmuseum har en inriktning mot samtidskonst med utgångspunkt
i konstföreningens samlingar. Kalmar konstmuseum håller en medveten och
hög nivå på verksamheten där frågor ställs om vedertagna sanningar och
problematiseras mot historiska företeelser. Mottagandet och
publikrelationerna har utvecklats över tid samtidigt som museet arbetar med
förhållningssättet till konst, publik och plats inom olika projekt. Museet
ingår i ett omfattande projekt, ”Nya Småland”, tillsammans med Region
Kronberg och Region Jönköpings län. I egen regi driver museet ett
utforskande projekt ”Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som
kompass”. Det projektet involverar både regionala och internationella
verksamheter och konstnärer.
Kalmar konstmuseum samverkar med Ölands folkhögskola vilket gynnar
både museet och skolan. Förtroendet för konstmuseet och Ölands Folkhögskola är högt avseende kompetens, utställningar och bemötande av
publiken. Museet vitaliseras av unga konststudenter och intresset för skolan
och kvalitén på utbildningen är högt.
Konstmuseet har drivit residensverksamhet i hela länet under många år. På
motsvarande sätt arbetar museet med konstkollo för barn och unga där
professionella konstnärer involveras. De verksamheterna finansieras
huvudsakligen med regionala och nationella projektmedel.
Länet har flera konstföreningar och Kalmar konstmuseum har uppdrag att
samordna gemensamma program och utvecklande verksamhet.
Virserums konsthall har utställningsanslag från Kulturrådet och regionalt
anslag från Region Kalmar län. Konsthallens idé är att vara landsbygdens
och periferins konsthall. Utställningsverksamheten utgår från landsbygdens
befolkning, särskilt unga, och har återkommande tema inom trä och hållbarhet, fiberkonst och konst och forskning. Inom konsten anlitas konstnärer
som får mötas, samarbeta och utmanas av landsbygdsfrågor och lokalbefolkning. Konsthallen arbetar med konstnärer som hämtar inspiration och
teoretiska idéer utifrån underifrånperspektiv och landsbygdsperspektiv.
Konsthallens mål är fler residensmöjligheter för konstnärer, fler utställningsmöjligheter i länet och fler vandringsutställningar.
The Glass Factory driver innovationsverksamhet med utgångspunkt i
konstglassamlingar och museiverksamhet. Innovationsverksamheten sker
utifrån glaset som material i olika typer av produkter och i samverkan med
olika företag. Den finansieras med externa projektmedel. The Glass Factory
har som mål att etablera en Glass Tech Studio med ett materialbibliotek och
testlab. The Glass Factory har barnpedagogisk verksamhet som är knuten till
museet och hyttan och därmed beroende av att skolorna kan komma till
hyttan.
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Den stora glassamlingen är delvis uppackad, men mycket återstår. The Glass
Factory samverkar inom Swedish Glass Net för utbyte av professionell
kompetens i såväl arkivfrågor som att utveckla näringsliv och kulturmiljöer i
en gemensam kontext.
I länet finns flera framgångsrika konstnärer. Vitaliteten i konstlivet gynnas
av projekt, gemensamma ateljéer, residens, utställningar och program.
Internationella kontakter och utbyten ger ett flöde och impulser av nya
tankar och perspektiv. Länets konstpolicy medverkar till att öka antalet
uppdrag och inköp av offentlig konst av Region Kalmar län och
kommunerna.
Mål


Att Kalmar konstmuseum driver konstnärsresidens i hela länet inom
ordinarie verksamhet.



Att Kalmar konstmuseum driver barnpedagogisk verksamhet i hela
länet.



Att länets alla barn och unga regelbundet deltar i konstpedagogiska
program inom kommunernas skolkulturgaranti.



Att Kalmar konstmuseum driver ett utvecklande samarbete med
länets konstföreningar



Att Virserums konsthall har återkommande residensprogram för
konstnärer.



Att Virserums konsthall har etablerade kontakter i kommunerna för
fler vandringsutställningar och mötesplatser för konst i länet.



Att The Glass Factory har etablerat Glass Tech Studio med
materialbibliotek och möjlighet att testa nya tekniker.



Att The Glass Factory har möjlighet att erbjuda konstpedagogiska
program till barn och unga från hela länet.



Att utveckling och samverkan inom Swedish Glass Net gynnar en
långsiktig utveckling av näringsliv och kulturmiljöer i Glasriket.

Prioritering BILD och FORM
 Att Kalmar konstmuseum utvecklar verksamheten med residensverksamhet och konstpedagogik som permanent verksamhet i hela
länet.


Att utvecklingen och samverkan inom Swedish Glass Net gynnar den
långsiktiga utvecklingen av näringsliv och kulturmiljöer i Glasriket.
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BIBLIOTEK OCH LITTERATUR

Region Kalmar län stödjer Regionbiblioteket som främjare av samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet hos kommunernas folkbibliotek.
Grunden för biblioteksverksamhet är det demokratiska samhället med fri
tillgång till litteratur och information för alla, yttrandefrihet, delaktighet,
tillgänglighet och lärande. Biblioteken fungerar som en öppen demokratisk
arena och är ett nav för digital samhällsservice och digital tillgänglighet.
Regionbiblioteket i Kalmar län utgår från bibliotekslagen och fokuserar
verksamheten på digital samordning, utveckling och delaktighet, läsfrämjande insatser, stödjande strukturer och att kommunicera bibliotekens
möjligheter till medborgarna.
Länets bibliotek ska vara socialt och fysiskt tillgängliga för hela befolkningen. Det är en utmaning för biblioteken att bryta normer och att attrahera
nya målgrupper för en jämnare könsfördelning bland personal, besökare och
låntagare. En jämnare könsfördelning bland låntagarna innebär ett generellt
läsfrämjande för att nå fler grupper. Ur ett demokratiskt perspektiv ska
biblioteken vara flerspråkiga och personalen ska ge god service inom digitala
samhällstjänster.
Kalmar län har flera välrenommerade författare. De manifesteras framför allt
i Vimmerby kommun och genom Astrid Lindgrens barndomshem Näs. Länet
saknar en stödfunktion för litteraturområdet. Det finns ett behov av att stärka
och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära
samtalet och författarsällskapens verksamhet. Förutsättningarna för litterära
upphovspersoner behöver uppmärksammas genom relevanta arvoden,
mötesplatser och aktiva nätverk.
Mål


Att länets bibliotek är socialt och fysiskt tillgängliga för hela
befolkningen.



Att kommunernas folkbibliotek är digitalt samordnade.



Att all personal på folkbiblioteken har en relevant kunskapsnivå inom
digitala tjänster och system.



Att folkbiblioteken har en likvärdig och hög service och flerspråkig
standard.



Att länets alla barn och unga regelbundet får möta en författare inom
kommunernas skolkulturgaranti.



Att Kalmar län har en jämn könsfördelning bland personal, låntagare
och besökare.



Att Region Kalmar län har etablerat ett främjaruppdrag inom
litteraturområdet

Prioritering BIBLIOTEK OCH LITTERATUR
 Att Regionbiblioteket samordnar folkbiblioteken digitalt och
medverkar till en likvärdig digital kunnighet hos personalen på länets
folkbibliotek.


Att Region Kalmar län stödjer en jämställd utveckling av biblioteken
för ökad tillgänglighet för hela befolkningen.
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Att Region Kalmar län etablerar ett främjandeuppdrag för litteratur
som stöd för litteratur som konstform och för litterära
upphovspersoner.

ARKIV

Region Kalmar län stödjer Kalmar läns arkivförbund med regionala och
statliga medel. Kalmar läns Arkivförbund är samordnare och resurs för
länets folkrörelse och föreningsarkiv men saknar egna samlingar. Regionen
stödjer specialarkiven Rockarkivet och Designarkivet med regionala medel.
Designarkivet ingår i Kalmar Konstförening.
Arkivens värde är underskattat i perspektivet att de kan ge en sannare bild av
vår historia än den som finns i vår allmänt berättade historia. Arkiven har ett
högt ursprungsvärde och det är utifrån arkiven vi har möjlighet att redigera
och ge fler perspektiv på historien. Förväntningarna på att arkiv och
samlingar ska vara tillgängliga ökar i takt med samhällets digitalisering. Men
arkiven förfogar inte över tillräckliga resurser vilket innebär att stora
samlingar bara är analogt ordnade. Arkivförbundet arbetar med en
gemensam handlingsplan med bäring på kompetens och digitalisering.
The Glass Factory är ett glasmuseum med en av Sveriges största konstglassamlingar men saknar relevanta medel för arkivering och sortering. Orrefors
samlingar som ägs av föreningen Glasrikets skatter är en konsthistoriskt
betydelsefull glassamling. Föreningen saknar medel för arkivering, sortering
och relevanta lokaler.
Specialarkiven har stor potential att utveckla publik verksamhet och att
erbjuda intressanta forskningsmöjligheter. Men Designarkivet och konstglassamlingarna i The Glass Factory har begränsade resurser att möta det
regionala uppdraget avseende publik verksamhet. Designarkivet och The
Glass Factory ingår i nätverket Swedish Glass Net. Nätverket har ambitionen
att ta rollen som en nationell nod för glasarkiv och samlingar.
Rockarkivet har också begränsade resurser att möta det regionala uppdraget
avseende publik verksamhet. Hultsfreds kommun planerar för att samlokalisera Rockarkivet med folkbiblioteket och att erbjuda kvalitetssäkrade
arkivlokaler. Rockarkivets mål är att få ett uttalat ansvar som nationellt arkiv
för rock och pop.
Mål


En gemensam handlingsplan för arkiven avseende samverkan om
digitalisering, publik kommunikation och kompetensutnyttjande.



Att alla unga har möjlighet att besöka ett arkiv under sin skoltid



Att Rockarkivet har ett nationellt erkännande och ansvar för rock och
pop med nationella medel.



Att Designarkivet har ett nationellt erkännande och ansvar som
designarkiv med nationella medel.



Att Swedish Glass Net har ett nationellt ansvar och medel att
utveckla som en nod för Svenskt glas.



Att Glasrikets skatter ingår i Swedish Glass Net.
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Att specialarkiven är etablerade och nationellt och internationellt
kända inom akademisk forskning.

Prioritering ARKIV
 Att Rockarkivet får ett nationellt erkännande med nationella medel.


Att Designarkivet får ett nationellt erkännande med nationella medel.



Att Swedish Glass Net får ett nationellt ansvar och medel att
utvecklas som en kompetensnod för Svenskt glas.

FILM

Region Kalmar län stödjer filmkonsten genom anslag till Reaktor Sydost.
Reaktor Sydost är ett regionalt resurscentrum med främjandeuppdrag för
film gemensamt för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Främjandeuppdraget omfattar film som konstform och coaching av filmare inom
produktion och näring.
Reaktor Sydosts målgrupper är pedagoger i skolan och fritidsverksamhet,
filmskapare och arrangörer. Behovet av kunskap om film och rörlig bild
aktualiseras i takt med att tekniken blir tillgänglig och sociala mediers
möjligheter. Den filmpedagogiska verksamheten har fokus på att ge barn och
unga kunskap om att tolka och avkoda den rörliga bilden och kunskap i att
uttrycka sig själv med rörlig bild. En utmaning för filmområdet är den av
tradition snedvridna könsstrukturen i alla led från teknisk produktion till
aktörer, manus och regi.
Kulturskolorna har stor potential att utveckla unga inom film. Reaktor sydost
kompletterar med pedagogiskt stöd, teknik och ekonomi.
Kalmar län har stor fördel av filmutbildningen på Ölands folkhögskola. Den
håller hög kvalitet och genererar bra filmare med intresse av att vara
verksamma med film i regionen. Linnéuniversitetets mediaproduktionsprogram håller också hög kvalitet och utbildningarna kompletterar varandra
väl.
Den ekonomiskt tunga delen av filmområdet ligger inom filmproduktion och
film som näring. Kalmar län har stor potential för filminspelningar utifrån
länets natur och kulturmiljöer men saknar strategisk mottagarstruktur.
Filminspelningar kan öka lokala intäkter under inspelningsperioden och
långsiktig marknadsföring av en plats.
Flertalet av länets över 20 aktiva biografer är digitaliserade och några
streamar allt från internationell opera till fotboll. För att behålla biograferna
som sociala och kulturella mötesplatser bör de stödjas vid uppdatering av
den tekniska utrustningen. I länet finns flera biografföreningar som
tillgodoser behovet av lokal filmvisning och är en förutsättning för ett både
brett och smalt utbud. Föreningen Film i Glasriket, som samlar biograferna i
Glasriketkommunerna Emmaboda, Nybro, Torsås, Lessebo och Uppvidinge,
arrangerar en filmfestival varje höst och manifesterar biografen som kulturell
mötesplats. Föreningsverksamheten genererar fler aktiva och fler
arrangemang.
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Att alla kulturskolor i länet erbjuder undervisning i film.



Att länets alla barn och unga får kunskap om film och får delta i
pedagogiska program om film och rörlig bild inom kommunernas
skolkulturgaranti.



Att filmområdet är medvetet jämställt.



En handlingsplan om filmområdet utifrån ett konst- och
näringspolitiskt perspektiv.



Att länets biografer är digitalt uppdaterade och fungerar som sociala
kulturella mötesplatser.

Prioritering FILM
 Genomlysa filmområdet utifrån ett konst- och näringspolitiskt
perspektiv i samarbete med Regionsamverkan Sydsverige.

SLÖJD OCH HANTVERK

Region Kalmar län stödjer slöjden genom anslag till Kalmar läns hemslöjdsförening. Hemslöjdskonsulenternas verksamhet är ett främjaruppdrag till
skola, allmänhet och yrkesverksamma genom utbildningar, programverksamhet och utställningar. Uppdraget är brett och pekar på utveckling av
hemslöjden ur ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten
ska utveckla och förmedla kunskap om material, tekniker, form, tradition
och kvalitet.
Slöjden har behov av att skapa en tydlig bild av slöjd som konstområde skilt
från det historiska kulturarvet. Bilden av slöjd är bred, från nyttoslöjd med
basen i gamla material och äldre tekniker till konstslöjd som utgår från
gamla tekniker med nya material eller formas med nya material i gamla
tekniker. Inom konstområdet har konstslöjd inte samma status som bild och
form och släpps sällan in i konstens rum. När slöjd kopplas till kulturarv blir
det med historiska förtecken som representerar en viss tidsepok.
Konsulenterna arbetar med fokus på att nå barn och unga. Målet är att alla
kommuner ska erbjuda undervisning i slöjd inom kulturskolan.
Capellagårdens utbildningar inom möbelsnickeri, textil, keramik och
trädgård är av hög klass och ger länet en kvalitetsstämpel nationellt och
internationellt. Sommartid är skolan och platsen ett attraktivt besöksmål och
en stark förebild för skolans pedagogiska identitet i ”förhållandet mellan
handens och tankens skapande förmåga”. För att driva skolan med
konstnärlig grund och stark profil måste de nationella stödformerna
förändras.
Länet har flera konsthantverkare med hög kvalitet inom olika områden. En
del marknadsför sig gemensamt och en del agerar på en nationell och
internationell arena. De som har slöjden som extrainkomst har behov av
affärsmässig professionalisering och ökad kunskap om sambanden mellan
kvalitet, pris och marknad. Nya generationer och målgrupper för slöjden
behöver skolas in i att värdera hantverkstekniker och det handgjorda.
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Att länets alla barn och unga har möjlighet att delta i slöjd inom
kommunernas kulturskolor.



Att konsulentverksamhetens program och utbildningar sker i hela
länet.



Att konstslöjd värderas efter samma förutsättningar som bild och
form.



Att värdet av regional slöjd och konsthantverk har ökat.



Att förutsättningarna för en inkubator med fokus på slöjd och
hantverk är klarlagda.



Att Capellagården drivs med hög kvalitet och relevant ekonomi.

Prioriteringar SLÖJD
 Öka affärsmässigheten inom länets slöjd- och konsthantverksföretag


En utredning om förutsättningarna för en inkubator med fokus på
slöjd och hantverk.
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SKOLA OCH KULTURFRÄMJANDE

Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin
”Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”.
Strategin antogs som ett resultat från Skola&Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län2014.
Länets kulturkonsulenter och andra företrädare för film, musik, konst och
glas, kulturarv, teater, slöjd, dans, bibliotek och Astrid Lindgrens Näs har en
väl utvecklad samverkan inom nätverket Kulturbus. Kulturbus riktar utbud
och arrangemang till dem som arbetar inom förskola, skola, gymnasium,
kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek och föreningsliv. Kulturbus
arrangerar utbudsdagar, fortbildning och workshops.
Nätverket har som mål att alla barn och unga ska vara delaktiga och få
tillgång till kultur i skolan oavsett var i länet de bor. Genom långsiktig
planering i kommunerna, med en form av skolkulturgaranti, kan förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell kultur under
hela skolgången. Det ger också kulturverksamheterna en möjlighet till
effektiv och ekonomisk planering av utbud och turnéläggning.
Med eleven i fokus kan kultur i skolan öka måluppfyllelsen av läroplanen.
För att skolorna i länet ska erbjuda ett relevant kulturutbud, för elevernas
upplevelse, deltagande och påverkan, finns behov av kunskap och kompetens om kultur hos lärare och rektorer.
En del kulturkonsulenter arbetar med programval och arrangörsutveckling
direkt med arrangörsföreningarna. Konsulentverksamheten är därmed central
för hur väl kulturprogram och föreställningar når skolor och allmänhet i hela
länet.
Flertalet av konsulenterna är direkt kopplade till och har sin bas i respektive
konst- eller kulturverksamhet.
Mål


Att Kalmar län har en regional resurs som driver skola- och
kulturfrågor.



Att alla kommuner har en definierad skolkulturgaranti som omfattar
alla barn och unga.



Att de regionala kulturverksamheterna samspelar med kommunernas
skolkulturgaranti om program och turnéläggning.



Att lärare och rektorer har kunskap om kultur.

Prioritering SKOLA OCH KULTURFRÄMJANDE
 Att Region Kalmar län driver, samordnar och utvecklar skola- och
kulturfrågor.


Att alla kommuner definierar en skolkulturgaranti så alla barn och
unga får möta konst och kultur under hela sin uppväxt.
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HÄLSA OCH KULTUR

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Klimat att växa i” är att
erbjuda vård och omsorg med individen i centrum, det innebär att den
regionala kulturen måste vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.
Målet är liktydigt med resultaten från det regionala projektet ”Kultur och
hälsa i Kalmar län”. Det regionala projektet Hälsa & Kultur och aktuella
forskningsresultat visar hur kultur berikar människors liv, främjar hälsa och
bidrar till att människor får ett friskare, tryggare och rikare liv. Slutsatser
från projektet är att deltagande i kultur kan användas som ett förebyggande
hälsoarbete och som komplement i rehabilitering. Utifrån forskningsresultat,
erfarenheter i projektet och målet i ”Klimat att växa i” slår Landstingsplanen
fast att ”Kultur på recept” ska utvecklas och spridas till hälsocentraler och
aktörer inom Hälsovalet. Erfarenheterna på hälsocentralernas livsstilsmottagningar och regionens rehabverksamheter ska implementeras. De regionala
kulturverksamheterna bidrar med kunskap och utbildningsinsatser samt
förmedlar kontakter med kulturutövare i hela länet.
Hälsa och kultur-projektet gav även kunskaper och insikter om värdet av
miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, boende och besökare.
För att hälsocentraler och omsorg ska kunna erbjuda ett relevant kulturutbud
behöver de kunskap och kompetens. Ett värdigt liv med kulturell stimulans
ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal, patienter och
omsorgstagare.
Mål


Att kulturen har en tydlig roll inom folkhälsoarbetet.



Att kulturen är implementerad som komplement till medicinsk vård.



Att alla offentliga lokaler i Kalmar län främjar hälsa genom kultur
och god design.



Att Kalmar län har en regional resurs som driver hälsa- och
kulturfrågor.



Att alla inom kommunal omsorg garanteras tillgång till ett rikt
kulturutbud.



Att personal inom hälsa och omsorg har kunskap om kultur.

Prioritering HÄLSA OCH KULTUR
 Att Region Kalmar län driver, samordna och utvecklar hälso- och
kulturfrågor.


Att alla kommuner definierar en kulturgaranti för boende i omsorgen.
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Kulturella och kreativa näringar, KKN, finns ofta inom ett gränsområde
mellan den konstnärliga kärnan och de kulturella näringarna. Företagare
inom sektorn är ofta relativt små, enmans eller fåmansföretag. I vårt län finns
flera av dessa inom besöksnäringen. Men den kommunala kompetensen
finns av tradition inom de producerande företagen som värderas utifrån
antalet anställda. I och med att tillväxten och fokus på värdet av kulturella
kreativa näringarna har ökat, ökar behoven på samhällets kunskap och
förmåga att möta sektorn.
Två av målen i ”Klimat att växa i” är att Kalmar län ska bredda samverkan
mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning samt skapa ett
innovativt och kreativt företagsklimat. Entreprenörskap och konstnärskap har
många beröringspunkter då båda handlar om att tänka och skapa nytt. I ett
innovativt och kreativt klimat kan nya idéer och infallsvinklar växa och
skapa nya marknader med alltifrån produktdesign till organisationsstrukturer
och kommunikationsformer.
Flera kulturverksamheter och kulturevenemang som är drivande i besöksnäringen och upplevelsesektorn behöver sammankopplas med den regionala
utvecklingen i stort. Kulturevenemang och kulturupplevelser är ofta en
huvudsaklig besöksanledning. Det är angeläget att regionala och lokala
verksamheter, som museer, näringsliv och civilsamhälle samverkar för att
fylla besökspaketeringen med innehåll. Kulturarvet är en potential för
utveckling av länet genom att det strategiskt bevaras, används och utvecklas.
De äldre glas- och industrimiljöerna blir nya och kreativa mötesplatser för
akademi, kultur, näringsliv och det omgivande samhället.
I Kalmar län ska kulturverksamheterna ha kunskap och förmåga att dra nytta
av digitaliseringen och den digitala ekonomins möjligheter. På samma sätt
som då biograferna streamar sändningar från olika arenor i världen finns en
potential att utveckla utbudet med de regionala kulturverksamheterna.
Mål


Att Region Kalmar län och kommunerna har god kunskap om de
kulturella kreativa näringarnas villkor och stimulerar dess utveckling.



Att Region Kalmar län och kommunerna stöttar de kulturella kreativa
näringarna med lokal- och produktionsstöd.



Att Kalmar län har etablerat flera inkubatorer, generella och
områdesspecifika, inom olika genrer och konstområden.

Prioritering KULTURELLA KREATIVA NÄRINGAR
 Att Region Kalmar län arbetar tvärpolitiskt med näring-, kultur och
besöksnäring avseende kunskap om, etablering och utveckling av
kulturella och kreativa företag.

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

55 (56)

Bilagor:
1. Landstingets medel till kulturändamål
2. Inventering kommunerna
3. Inventering kulturverksamheterna
4. Statistik och tabeller
5. Landstingets relation med regionala kulturverksamheter, ÖK och
statistik, komplettera under våren

Landstinget i Kalmar län

Datum

Sida

2018-01-31

56 (56)

Sista sidan
Jag vill tacka så jätte-jättemycket för kulturstipendiet! Det betyder så
otroligt mycket på väldigt många plan. Givetvis har jag valt en bransch som
inte är sådär superekonomiskt uppåt hela tiden, så det betyder jättemycket.
Framför allt betyder bekräftelsen extremt mycket för det som intresserar mig
väldigt mycket – Ateljéhus Pukeberg och Unga på landsbygd - och det sätt
som jag vill jobba på med att knyta kontakter och göra olika projekt. Både
med det som händer här runt omkring just nu, men även2 med de kopplingar
till Kina som jag har. I det arbetet hoppas jag på att fortsätta att knyta de
olika projekten ännu närmare varandra.
Stipendiet kommer jag att använda till ännu en resa till Xiamen i Kina där
de som jag tidigare varit i kontakt med håller på att starta ett nytt projekt.
Där tänker jag att Ateljéhus Pukeberg kan medverka och skapa utbyte av
tankar och idéer.
Ja, jag vill tacka jättemycket - som sagt – det är sjukt stort! Just att kunna få
fortsätta att vara i Ateljéhus Pukeberg och arbeta och inspireras av allting.
Stora delar av min senaste separatutställning i Köpenhamn kom
inspirationsmässigt just härifrån. Det är därför jag har kommit fram till att
jag ska vara verksam här för att alla de element som jag behöver i mitt
konstnärskap finns just i Pukeberg, de finns inte i Köpenhamn, de finns inte i
Malmö. Utbildningen, på Det Kongelige Danske Kunstakademi är super, jag
får så otroligt mycket därifrån som jag inte hade kunnat vara utan. Men det
är här, i Ateljéhus Pukeberg, det största arbetet kommer till och det är här
inspirationen kommer ifrån.
Tack så jättemycket!
Pauline Franssons tacktal vid stipendieutdelningen,
Landstingsfullmäktige, Kalmar 2017-11-29

Bilaga: Inventering
kommuner och
kulturverksamheter

Borgholms kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument

Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen

Projektmedel kultur

Snabba cash
Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Musikstudio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal

Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer

Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård
Estetiskt gymnasium
Kulturella kreativa
näringar

Kommunstyrelsen 2 kvinnor 9 män, medelålder 58 år
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 3 män, medelålder 53 år
Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun (antagna av
kommunfullmäktige 2001-02-26). Vision – Med gemensamma krafter
utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och
för framtiden. Kulturplan – 2020 (antagen september 2017)
Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i kommunen
Kulturskola, ca 290 elevplatser, 650 kr/termin – med ämnesrabatt.
Teater, dans, körsång, musik (sång- och instrumentalundervisning),
skapande verkstad och musik & dator
Borgholms slott, utomhus 4 600 platser (sommartid) och en mindre mobil
scen, ett antal mindre inomhusscener och tillfälliga utomhusscener, t.ex.
Nya hamnscen, Kackelstugan, Folkets Hus, kyrkorna och bygdegårdarna
Kulturprojektbidrag ca 75 000 kr, verksamhetsbidrag till kulturföreningar
ca 275 000 kr, programbidrag ca 75 000 kr, kulturarrangemang i
kommunen och med andra kommuner ca 200 000 kr
Ungt kulturbidrag 50 000 kr 2017-2019, därefter utvärdering
Folkan i Borgholm (180 platser) samt 6-8 mindre scener i bl.a.
bygdegårdar
Kulturskolan
Kulturskolan och ett antal privatägda
Ca 40 olika grupper; rock- och dragspelsgrupper, körer, storband m.m.
Teater Proximus, Räpplinge-Högsrums amatörerna, Ölandsoperan m.fl.
Biblioteken, Borgholms slott, Ölands museum Himmelsberga samt privata
gallerier; Vida museum och konsthall, Galleri 13, Ekerums konsthall,
Galleri Thure, Klinta stenlada m.fl.
Sisters of Sättra, Experimentellt kulturarv & Kulturell Tankesmedja, Norra
Ölands Konstnärsgille, KonstMajrundan och Åkerbokonstnärerna
Borgholms bibliotek, Löttorps bibliotek, Runstens bibliotek, Rälla bibliotek
och skolbibliotek i Gärdslösa, Köpingsvik och Slottsskolan i Borgholm
Folkan Borgholm - digitaliserad, Centrum Bion i Löttorp - digitaliserad
Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Böda Skogsjärnväg, Gärdslösa
Prästgård, Skedemosse museum, Skäftekärr järnåldersby, Sollidens slott,
Störlinge lantbruks- och motormuseum, Vida museum och konsthall och
Ölands museum Himmelsberga
19 riksintressen för kulturmiljö, 7 större fornminnen och 21 byggnadsminnen
Kommunens bildarkiv, Borgholms stadsmuseum, Ölands hembygdsförbund och mindre arkiv hos en del föreningar
17 hembygdsföreningar, flertalet med hembygdsgårdar samt ett antal
bygdegårdar
Borgholms kommun ingår i Inkubator Kalmar Science Park

Ja, Borgholm
slott

Ja

Ja

Ja

Ja, de flesta

Ja, delvis

Nuläge
2017 antogs Borgholms kommuns kulturplan. Visionen är att Borgholm ska vara en levande
kulturkommun året om, kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang. Fyra strategiska huvudinriktningar – Allas
rätt till kultur, Ett levande kulturarv, Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden samt
Kulturella utvecklingsområden.
Borgholm är en kommun med många kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader där flera
aktiva kulturaktörer, kulturföreningar och kulturföretagare verkar. Under hela året genomförs ett
stort antal evenemang: från konserter på Borgholms slott till teater i bygdegårdarna, guidade turer i
kulturarvet och öppna ateljéer hos konstnärerna. Ölands Skördefest och konstnatten lockar flera
tusen besökare varje år. Tillsammans med Mörbylånga kommun och Ölands Turist görs Ölands
filmvecka och Ölands litteraturvecka. Under Ljus på kultur i Kalmar och på Öland lyses höstmörkret
upp av hundratals färgsprakande
kulturevenemang.
Utvecklingsmöjligheter
Målet för kommunstyrelsen är att
verka tillsammans med föreningar
och organisationer för att lyfta fram
naturområden och kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader för
att främja trivsel och besöksnäring.
I Borgholms kommuns kulturplan
har fyra områden identifierats som
särskilt viktiga och intressanta:
Kronomagasinet – kulturhuset i
centrum. Ett levande kulturarv med
ny teknik, t.ex. Skeppet Mars i Böda,
Köpingsviks vikingatida handelsplats
och Ölands museum Himmelsberga.
Konst och konstnärlig utsmyckning i
offentlig miljö. Kulturella och
kreativa näringar. För att stärka
kommunens konkurrenskraft ska det
skapas goda förutsättningar för nya
växande företag.
Regional utveckling inom kultur
Borgholms kommun önskar fortsätta
samverka kring och utveckla filmoch litteraturveckorna och Ljus på kultur i samverkan med Mörbylånga och Kalmars kommuner.
Borgholms kommun är en del av projektet Unika historiska Kalmar Öland, ett samverkansprojekt
mellan aktörer inom det historiska området och besöksnäringen i Kalmarsundsregionen. Förstudien
är avslutad och de närmaste åren kommer projektet att genomföras. En långsiktigt hållbar
samverkan kring Ölands museum Himmelsberga bör ses över samt vilka möjligheter som finns att bli
ett föregångslän vad gäller digitalisering av kulturarvet. Konsten som profilområde för Kalmar län bör
stärkas och utvecklas.

Emmaboda kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument

Kulturgaranti
Kultur/musikskola
Musikscen
Projektmedel kultur
Snabba cash
Teaterscen, trad.

Teaterscen, Black box

Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper

Fria teatergrupper
Utställningslokal
Kollektivverkstäder
Konstnärskollektiv
Bibliotek

Biograf

Museer

Kulturmiljöer
Arkiv:

Hembygdsgård
Länskulturinstitution
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Bildningsnämnd med kulturutskott. 11 kvinnor, 13 män, medelålder 46 år.
Arbete med ny kulturplan 2018-2020 pågår, Biblioteksplan (070412),
museiplan (170925), kulturmiljöprogram (pågår), barn- och ungdomskulturplan (140929), Kommunal policy för offentlig konst (151005)
Kulturgaranti för förskola, skola och fritid, Strategi för kultur i omsorgen
Kulturskola med 378 platser, klassundervisning för 931 elever, 500 kr
resp. gratis
Emmaboda Folkets Hus 468, Rasslebygd, utomhus, Musikfabriken
Långasjö 100, Salongen Bjurbäcksskolan 106 platser
Sökbara kulturföreningsbidrag 275 000 kr.
På gång.
Emmaboda Folkets Hus 218, Lindås Folkets Hus ca 100, Vissefjärda
föreningshus 156, Åfors Folkets Hus ca 100, Bromboda bygdegård 160,
Långasjö bygdegård 150, Rävkullens bygdegård 100 platser
Emmaboda Folkets Hus 250, B-hallen 100, A-hallen 400, Salongen 106,
Alsbohallen, Johansfors 320, Lindås gymnastiksal 100, Långasjö
gymnastiksal 50, Vissefjärda gymnastiksal 100 platser
(mörkläggning och flexibilitet, ej strikt Black Box)
Salongen, Bjurbäcksskolan 106, B-hallen, Bjurbäcksskolan 100 platser
Emmaboda Folkets Hus, Kulturskolan, Musikfabriken i Långasjö
Kulturskolan, Musikfabriken i Långasjö
Amatörgrupper, blandade genrer; Föreningen Live Jazz Emmaboda,
Musica Åfors, Hazy Dizzy, Johansfors Musikkår, Lindås Musikkår, Peter
Rudenborg, Mixed Voices, Polyhymnia
Vissefjärda Teatersällskap, Åforsteatern
The Glass Factory, Emmaboda bibliotek, Hotell Amigo, Galleri
Garvaregården, Rundquistagården, Duvemåla
Glashyttan i Boda glasbruk, Boda-ateljéerna
The Glass Factory, Konst runt
Emmaboda bibliotek, Bjurbäcksskolans bibliotek, Boda bibliotek,
Eriksmåla bibliotek, Johansfors bibliotek, Lindås bibliotek, Långasjö
bibliotek, Vissefjärda bibliotek
Emmaboda Folket Hus, digitaliserad, Lindås Folkets Hus, digitaliserad
(mobil), Vissefjärda Föreningshus, digitaliserad (mobil), Åfors Folkets Hus,
digitaliserad (mobil)
Flygts Industrimuseum, Guldgrävarstugan, Hönsalottas Luffarmuseum,
Klasatorpet, Kyrkeby Bränneri, Moshultamåla gamla skola, Persmo gamla
skola, Rubens stuga, Rundquistagården i Duvemåla, The Glass Factory,
Torstamåla Torvmuseum, Törsbo och Västraby stenåldershus
Fyra riksintressen för kulturmiljö och ett byggnadsminne. 62 kulturmiljöer
inventerade i kulturmiljöprogrammet, däribland tre glasbrukssamhällen
Emmabodabygdens arkivförening (digitaliserat), Glas- och pappersarkiv
från Boda, Åfors, Johansfors, Kosta och Modala glasbruk (delvist
digitaliserat), Kommunalt konstarkiv (digitaliserat)
7 hembygdsföreningar med hembygdsgårdar
The Glass Factory
Nej, Kulturskolan bedriver musiktillägg på Vilhelm Mobergsgymnasiet
Ett antal interdisciplinära projekt inom ramen för The Glass Factory, Boda
glasbruk

Ja

Ja, delvis

Ja

Ja
Ja
Ja
-

Ja, delvis
Ja, delvis
Ja

Ja, delvis

Ja, ca
hälften

Ja
Ja

Ja, delvis
Ja
Ja

Nuläge
Emmaboda ligger tvåa i Sverige vad det gäller andelen satsade kulturmedel (2016). I Långasjö finns
flera kulturentreprenörer inom design och i Vissefjärda förvaltar Emmabodabygdens Arkivförening
glasbruksarkiv, som nu tillgängliggörs i större lokaler. I Johansfors och Eriksmåla/Åfors finns flera av
kommunens konstnärer och konsthantverkare, i Boda Glasbruk har The Glass Factory skapat en
internationell arena för glaskonstnärer och ett interaktivt glasmuseum som är ett av Nordens största.
Kulturskolan i Emmaboda ansvarar för all musikundervisning i skolan. Lärarförbundet utsåg den till
bästa kulturskolan i sydöstra Sverige (2015). Emmaboda erbjuder instrumentalundervisning på
skoltid, vilket skapar möjlighet för alla barn, oavsett var du bor och oavsett funktionsvariation, att
förkovra dig i musik. Musiken har en viktig roll med allt från Emmaboda LiveJazz, blåsmusik som
härstammar från brukskulturen till Emmabodafestivalen. Kommunen har en strategi för konst och en
skolkulturgaranti. Emmaboda kommun gör årligen kvalitetsredovisningar för bibliotek, allmänkultur,
kulturskola och för The Glass Factory. Biblioteken har under många år legat i Sverigetopp vad gäller
utlåningsstatistik och är en viktig mötesplats för program och lärande med bl.a. sagostunder på olika
språk, konstutställningar och föreläsningar.
Utvecklingsmöjligheter
Kulturens aktörer ska samverka tydligare, spegla medborgarna såväl som de nyinflyttades liv och
kulturutövning och kulturen ska bli en än mer självklar del i andra samhällssektorer. Emmaboda
kommun tar fram en ny kommunal kulturplan och har ett framtaget kulturmiljöprogram, som skall
antas under 2018. Stationsområdet ska utvecklas och förskönas; närmast förestår en konstnärlig
utsmyckning på tema Vilhelm Moberg. Huvudbibliotekets tillbyggnation är ett prioriterat målområde
och Boda Glasbruk ska utvecklas till ett än starkare besöksmål. TGF utvecklar en metod för estetiska
läroprocesser för grundskolan och genomför flera internationella samarbeten t.ex. Scandinavian
Glass – Starting All Over och Glass Tech. Frukterna av det länsövergripande pilotprojektet Hälsa &
Kultur, genom vilket kommunen idag fått fram över 40 kulturombud, ska skördas. En revidering av
barn- och ungdomskulturplanen är på gång.
Regional utveckling
Emmaboda önskar ett fortsatt samarbete inom Glasrikeuppdraget. Vidare regionala medel för att
gemensamt marknadsföra och lyfta fram det regionen redan har. Stödformer som premierar
samverkan mellan kommun och länsinstitutioner med inriktning på barn och unga samt
utvecklingsprojekt.

Hultsfreds kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument
Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen

Projektmedel kultur
Snabba cash,
ungdomsprojekt
Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Musikstudio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal
Ateljéer/kollektivverkstäder
Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer

Kulturarv och
kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård
Estetiskt gymnasium
Kulturella kreativa
näringar

Kommunstyrelsen 7 män 4 kvinnor
Biblioteksplan, Tillväxt och näringslivsprogram, Kulturminnesvårdsprogram, Skolkulturplan under revidering
Kulturgaranti för skolan under revidering
Musikskola 200 elever, 7 pedagoger. Undervisning i Brass, Träblås, Stråk,
Piano, Gitarr, Körundervisning, Orkester, ensemblespel,
integrationsprojekt/integrationsorkester via Skapande skola
Metropol, Valhall, Virserums kyrka samt ett antal kyrkor, Folkets Hus och
bygdegårdar i kommunen. Skeppet FH i Målilla, Ordenshuset Virserum,
Silverdalens Folkets hus. Utomhusscener: Hultsfreds Folketspark, MålillaGårdveda Hembygdsgård
Föreningsbidrag, bidrag till studieförbund, bidrag till Integrationsprojekt
-

Ja

Delvis

Metropol, Valhall, Skeppet, Ordenshuset Virserum, Silverdalens Folkets
Hus
3 Rock City, Hultsfreds fritidsgård och Musikskolan, Medborgarskolan

Ja

3 Rock City och möjlighet till digitalt musikskapande/inspelning på
Makerspace och musikskolan
Lifvens, Lill’ Camille & the Rattletones, Karambol, The Tonic Bang, Tre vise
män, Blue Joy, Steso Songs, Rosenfors Musikkår, Vena Musikkår
Teatergruppen Blanda och ge
Galleri Kopparslagaren, Virserums konsthall
Privata ateljéer: Skulpturverkstaden i Björksebo, Ateljé Bo Lundwall,
konstnärerna i Björksebo
Konst- och kulturgruppen
Hultsfreds bibliotek, Virserums bibliotek och skolbibliotek i Vena,
Silverdalen, Venhagsskolan, Emåskolan, Järnforsen samt bokbuss
Riobio Hultsfred och Virserums Bio i Ordenshuset
Målilla Mekaniska Verkstad, Mörlunda hembygdspark, Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik, Virserums möbelindustrimuseum, Hultsfred på
50-talet, Telemuseum, Motormuseum
5 riksintressen för kulturmiljö och 4 byggnadsminnen

Ja, delvis

Kommun- och föreningsarkiv, Svenskt Rockarkiv
7 hembygdsföreningar och hembygdsgårdar
Hultsfreds gymnasium – E-sport
-

Ja, delvis

Ja

Ja

Delvis

Delvis

Delvis
Ja

Nuläge
Utvecklar och reviderar skolkulturplan och kulturgaranti för kultur i skolan. Integrationsprojekt för
nyanlända barn och ungdomar i musikskolans verksamhet med bland annat Integrationsorkester
(Skapande skola-projekt) och olika konstprojekt tillsammans med verksamma konstnärer och elever.
Ett flertal Integrationsprojekt med föreningar, både kultur- och fritidsprojekt. Kulturnätverket konstoch kulturgruppen har startat under 2015 som ett forum och kontaktnät för konstnärer och
kulturaktörer. Det har gett ökad kontakt och projekt mellan kulturaktörer i gruppen och utmynnat i
en konst- och kulturrunda 2016 och 2017. Kultur och Bibliotek arbetar närmare varandra vilket har
utmynnat i fler samarbeten, föreläsningar och föreställningar, bland anat föreställningar för barn och
författarbesök för gymnasium och unga vuxna. Fritidsgården jobbar aktivt mot skolan. Där kan
nämnas en teatergrupp som startats på gymnasiet. Fler verksamma konstnärer och kulturellt
verksamma har bosatt sig helt eller delvis i Hultsfreds kommun. I dagsläget verkar ett 20-tal
verksamma konstnärer i kommunen. Nya ateljéer har startat i de mindre orterna; t.ex. konstnärerna
och skulpturverkstaden i Björksebo, Studio Rosenfors (Internationellt filmbolag), Konstverkstan i
Mörlunda m.fl.
Utvecklingsmöjligheter
En fortsatt dialog med skolan för att säkra kulturutbudet för barn i förskola och skola. Arbeta mer
aktivt med att utveckla kultur för unga och att det också skapas mer delaktighet för målgruppen.
Tillsammans med kultur, fritidsgård och teaterföreningen planeras inbjudan till val av föreställningar
vilket kan ge ett ökat intresse för drama/teaterproduktioner och så småningom eventuellt större
engagemang i teaterföreningen/dramagrupp. Öka möjligheten för äldreomsorgen att ta del av kultur.
Fortsätta utveckla konst- och kulturrundan som år 2018 kommer att vara under samma period som
Virserums musikdagar, veckan efter midsommar, vilket kan skapa nya möjligheter till samarbeten.
Perioden är också anpassad för verksamma konstnärer och hantverkare för att det ska ge dem fler
besökare på samlingsutställningar och öppna ateljéer.
Regional utveckling inom kultur
Att regionen arbetar för någon form av kulturcertifiering, ungefär som HBTQ-certifiering, för skolan
och kanske även för omsorgen, kultur för äldre.

Högsby kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument

Kulturgaranti
Kultur/musikskola
Musikscen
Projektmedel kultur
Snabba cash,
ungdomsprojekt
Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Musikstudio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal
Ateljéer/kollektivverkstäder
Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer
Kulturarv och
kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård
Estetiskt gymnasium
Kulturella kreativa
näringar

Kommunledningsutskott 1 kvinna och 2 män, medelålder 47,5 år
Policy och riktlinjer för hantering av den kommunala konsten 2015-2020,
Biblioteksplan 2016-2019, Vision för Högsby kommun fram till 2025,
Inriktningsmål för de fem perspektiven; ekonomi, service/medborgare,
medarbetare, processer, framtid och utveckling, Kulturmiljöprogram under
framtagande
Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Högsby kommun
Kulturbruket, en form av kulturskola utanför skoltid. Utbudet är dans,
musik, foto/film, teater, körsång och bak & mat
Ruda Folkets Hus, Berga medborgarhus, Fågelfors Folkets park, Fröviskolans
sporthall, Högsby församlingshem samt några bygdegårdar
Verksamhetsbidrag 77 200 kronor
200 000 kr att söka till projekt ”av ungdomar för ungdomar”

Ja
Ja, delvis

Ruda Folkets Hus, Berga medborgaförening, Fågelfors Folkets park,
Fröviskolans sporthall samt några bygdegårdar
Scen Fröviskolans sporthall, trägolv
Fröviskolan och fritidsgården Gården

Ja, delvis

Fritidsgården Gården
Bergeskans orkester samt tillfälliga konstellationer
Ruda revy- och teatersällskap
Finns inom keramik, drivs privat

Ja

Högsby kommunbibliotek
Berga bio, digitaliserad biograf med visningar av film samt opera
Garbomuseet, Nostalgia och Skälsbäck skolmuseum
2 riksintressen för kulturmiljö och 2 byggnadsminnen, Kulturmiljöprogram
under framtagande
5 hembygdsföreningar och hembygdsgårdar
-

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja, delvis
Ja, delvis

Ja, delvis

Nuläge
Högsby har ett rikt kultur- och föreningsliv som spelar en central roll för samhällets livskraft och
utveckling. Det ger livskvalitet, stärker band mellan människor och utgör en viktig mötesplats och
träffpunkt i det sociala nätverk som alla behöver, inte minst ur ett hälsoperspektiv. Huvudbiblioteket
i Misteln är en samlingspunkt för alla kommunens invånare och externa besökare. I lokalen inryms
också turistinformation, besök- och inflyttarservice, kultur & fritid samt det kommunala bostadsbolaget. Det är en arena där invånare i alla åldrar möts. Där förekommer undervisning, språkcafé,
föreläsningar, musikunderhållning, barnteater och sagostunder, temakvällar med mera. Det har
pågått ett projekt ”Festival A-Ö” med inriktning på läsfrämjande åtgärder, digital delaktighet för olika
grupper samt aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det arbetas kontinuerligt med
integration inklusive ett samarbete med SFI.
Fortsatt samarbete mellan studieförbund och föreningar inom evenemang och Kulturbruket.
Kommunens kulturföreningar arrangerar olika evenemang i egen regi och i samarbete med
kommunen och andra aktörer. En musik- och kulturledare anställdes under 2017 för att stötta inom
skolans verksamhet samt för att stärka samarbetet skola-fritid.
Utvecklingsmöjligheter
Utöka samarbetet mellan kulturens aktörer för att spegla och ta till vara och utveckla olika
kulturyttringar i samhället. Se hur kulturmiljöprogrammet kan användas i utvecklingssyfte.
En ny fritidsgård är under projektering med plats för ökat kulturutbud.
Regional utveckling inom kultur
Högsby kommun önskar ett gott samarbete och samverkan mellan länets kulturverksamheter inom
all kultur, men med störst inriktning på utvecklingsprojekt riktade till barn, unga samt integration.
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Kultur- och fritidsnämnd. 6 kvinnor, 12 män, medelålder 49 år
Budget 2017-19, Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-18
(BoU) ”Handlingsplan för kulturens roll i lärandet i Kalmars förskolor och
skolor samt, plan för institutionsbesök” reviderad 2016
Kulturskola med brett utbud. Avgift 250-1000 kr/termin, ca 1700 elever
Kalmar slott 200, Unik 150, Kalmarsalen 800, Stadsparksscen 150, och
Larmtorgsscen 200 platser
Budget för sökbara kulturprojekt: ca 400 000 kr
Enkla arr för unga: ”KLIRR” 250 000 kr
Kalmar teater 320 platser
Byteatern 100 + 60 och Energihallen 50-100 platser
Mobilt dansgolv
Unik 4, Hangaren 20
Unik 2 st.
Musikkåren Lyran, Kalmar musiksällskap, cirka 150 band med unga och
äldre på amatör- och semiprofessionell nivå
Teater Invest, Lokalteatern och Triangelteatern.
Kalmar konstmuseum, Rotundan, Teatergalleriet, Kalmar slott,
Konstfarstun, Galleri Monica Strandberg
12 ateljéer för professionella konstnärer
Lindöateljéerna (samma som ovan), Konst runt i Södermöre
Huvudbibliotek med 9 filialer, bokbuss, stifts- och gymnasiebibliotek
Biostaden – digitaliserad, Kalmar Saga - digitaliserad, Kalmar teater digitaliserad scenkonstlokal
Kalmar konstmuseum, Kalmar länsmuseum, Kalmar sjöfartsmuseum,
Kalmar slott och Krusenstiernska gården
7 riksintressen för kulturmiljö, däribland hela Kvarnholmen och Gamla
stan, samt 45 byggnadsminnen
Kommunarkiv, Folkrörelsearkivet
10 hembygdsföreningar i kommunen, varav 9 har hembygdsgårdar och
många av dessa består av flera byggnader, ibland på flera platser
Kalmar konstmuseum, Kalmar läns museum, Byteatern (länsteater),
Reaktor sydost (film)
Högalids folkhögskola
Jenny Nyströmsskolan – bild, dans, media, musik, teater
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Nuläge
Kommunen arbetar utifrån ”Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun 2015-2018”.
Visionen är en kommun som präglas av demokrati, soliaritet och rättvisa villkor. Barn och ungdomar
är en prioriterad målgrupp. Basen i kommunens verksamhet är bibliotek, kulturskola och ungdomsverksamheten Ung i Kalmar. I samverkan mellan kommunen, regionala kulturinstitutioner, ideella
krafter och entreprenörer skapas både bredd och spets i kulturlivet. Kommunen ser kulturarvet som
en viktig faktor för identitet och förankring, vårt rika kulturarv är också en av orsakerna till att Kalmar
är ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål.
Utvecklingsmöjligheter
Kalmar kommun planerar ett nytt kulturcentrum i centrala Kalmar, en kultursatsning som bland
annat innebär nya lokaler för kulturskola, bibliotek och öppen förskoleverksamhet. Det kommer att
finnas scener för musik, teater och dans och tanken är att kulturcentrum ska bidra till samverkan
mellan olika kultur- och konstformer samt aktörer. Kulturcentrum riktar sin verksamhet till alla
åldrar, medan ungdomskulturhuset UNIK finns till för kommunens ungdomar. Samtidigt satsas på
bättre lokaler för Byteatern för att möjliggöra en ökad tillgänglighet och för att vidareutveckla
verksamheterna. Kalmar kommun samverkar med de båda Ölandskommunerna för att arrangera
festivalen Ljus på kultur, i samverkan med föreningar och kulturorganisationer för att lyfta fram olika
lokala kulturaktörer. Festivalen har en stor utvecklingspotential med möjlighet till ökad samverkan
mellan kommunerna, kulturorganisationer och arrangörsföreningar. I samverkan med
Ölandskommunerna och ett flertal andra aktörer har en förstudie kring Unika historiska Kalmar
Öland genomförts under 2016, vilken har lett till ett treårigt utvecklingsprojekt som startar 2017.
Projektet syftar till att formulera och berätta den gemensamma historien.
Regional utveckling inom kultur
Det är väsentligt att den regionala kulturverksamheten arbetar proaktivt, fångar upp trender och
utvecklingsmöjligheter, ser olika kommuners och institutioners potential, stöder initiativ och arbetar
för att profilera och knyta ihop kulturområden för att stärka både regionen och enskilda kommuner.
Kulturarvet är ett tydligt exempel på område där utvecklingen inte bör stanna vid kommungränsen.
Det krävs också fortsatt aktivt regionalt arbete för utveckling inom områden där stora satsningar
redan har gjorts, som t.ex. uppföljning och utveckling av RELEVANT, Talentcoach och Hälsa och
kultur. Det finns fortsatt stort behov av stöd och samverkan för att lyfta fram ungas kulturuttryck.
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Kulturnämnd med 4 kvinnor och 3 män, medelålder 64 år
”Det goda livet” Kulturplan Mönsterås kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2016-05-30
Kommunen har antagit en skolkulturplan, BUN 2016-10-19, KN 2016-12-01
Musik & Kulturskola 220 elever, enskild sång, instrument 500 kr/termin,
gruppverksamhet 340 kr/termin, teater med musikalprojekt kostnadsfritt
Blomstermåla Folkets hus biosalong 150, rotunda 400, Parkskolans aula 450
platser, mindre ny scen i fritidsgården Play
60 000 kr finns att söka för kulturaktiviteter för föreningar, företag m.m.
Kulturbidrag för barn och unga, samt personer med funktionsnedsättning
finns att söka 2 ggr/år, 40 000 kr.
Blomstermåla Folkets hus biosalong 150, rotunda 400, Parkskolans aula 450
platser, mindre ny scen i fritidsgården Play
Finns både i kommunal regi och via studieförbund/förening
Finns via studieförbund/förening och privat
Rikt musikliv med många aktiva i olika genrer, årlig Bluesfestival
Tillfälliga grupper
Tornet i Hamnmagasinet, Mönsterås hembygdsgård, Mönsterås bibliotek
och flera konstnärs- och föreningsägda lokaler
Konstrundan i Mönsterås
Mönsterås, Ålem, Blomstermåla, Timmernabben, Fliseryds bibliotek,
bokbuss hyrs in från Nybro kommun
Mönsterås Bio, IOGT-NTO-drivet och Blomstermåla Bio i Folkets hus.
Båda är digitaliserade och visar film varje vecka
Apoteksmuseet, ”O store gud” – samling i Mönsterås bibliotek,
Sjöfartsmuseum i Timmernabben, Sopbilsmuseum i Blomstermåla
4 riksintressen för kulturmiljö, 1 större fornminne och 6 byggnadsminnen,
kulturmiljöprofil under framtagande
4 hembygdsföreningar med 4 hembygdsgårdar m.fl. byggnader
Det finns flera företagsnätverk t.ex. Cerise för kvinnliga företagare
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Nuläge
Kultur är en strategisk fråga för hela kommunen, det är angeläget att kultur i vid bemärkelse
integreras i alla kommunens verksamheter i enlighet med kulturplanen; Det goda livet. Kulturplanens
sex huvudinriktningar 2016-2019: Barn och ungdomar; minst två professionella kulturarrangemang
per barn och unga/år. Integration och mångfald; biblioteken är viktiga för personer med andra språk
än svenska som modersmål. Biblioteken; bedriver ett aktivt arbete inom läsfrämjande, digital
delaktighet och jämställdhet. Kulturarv; aktiva hembygdsföreningar och stort ideellt engagemang för
kulturarvet. Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden; kulturföreningar, studieförbund,
lokala nätverk, enskilda och entreprenörer är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet. Kultur och hälsa;
genom det regionala projektet ”Hälsa och kultur” har kommunen satt fokus på detta viktiga
samband.
Mönsterås kommun är en musikkommun med ett aktivt musikliv. Kulturskolan samarbetar med
länsmusiken och elevföreningen RUM. En kommunal policy kring offentlig konst har antagits.
Utvecklingsmöjligheter
Kommunens huvudbibliotek ger goda förutsättningar att utveckla biblioteksverksamheten.
Bibliotekspersonalen deltar i regionala nätverk och projekt som kan utvecklas i hela kommunen.
Utvecklingen av Kronobäcks klosterruin fortsätter och en ny utställningsdel har iordningsställts.
Intresset för att etablera natur- och kulturleder är stort och flera utvecklingsarbeten pågår. Projektet
”Hälsa och kultur” ska fortsätta och gärna utvidgas. Kommunen har deltagit i Talangcoach och
kommer att följa det regionala arbetet med att permanenta verksamheten. Kommunen har som mål
att ungdomars inflytande skall öka och att formerna för stöd till unga kulturutövare skall utvecklas. I
kommunen finns många nyanlända från andra språkområden, som det är angeläget att hitta bra
arbetssätt att nå och stödja. Samverkan med andra aktörer kring mångfald och integration kan ökas
vilket gynnar både företag, organisationer och den enskilde. Arbete pågår kring BUS-avtal och MUavtal.
Regional utveckling inom kultur
Kulturarvsfrågorna är viktiga och kommunen arbetar i dialog med bland andra Kalmar läns museum
med att ta fram en kulturmiljöprofil för hela kommunen som kan bli ett underlag bland annat för
tekniska förvaltningens planarbete. Kommunen ser gärna ett regionalt utvecklingsarbete som
inspiration och stöd för arbetet med att öka ungdomars inflytande, jämställdhet och integration samt
samverkan mellan kultur och näringsliv.

Mörbylånga kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument
Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen
Projektmedel kultur

Snabba cash

Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal
Konstnärskollektiv
Bibliotek

Biograf
Museer
Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård
Länskulturinstitution
Folkhögskola
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Kommunledningsutskottet 3 kvinnor, 2 män, medelålder 56 år
Kulturstrategi 2016-2025, Verksamhetsplan, Policy för offentlig konst,
Skolkulturplan
En skolkulturgaranti som varje år beslutas i skolkulturplanen
Antal platser: 400 blandad enskild och gruppundervisning, ej klass.
Utbud: 23 musikinstrument, dans, teater, film, bild, kör, bandskola,
världsmusikorkester. 565 kronor/termin (första ämnet/elev) nästa
ämne/elev 395 kronor, övriga 300 kronor
Ladan i Färjestaden ca 130, Zokker i Mörbylånga ca 110, Lågan, Aulan i
Mörbylånga ca 290 platser
Verksamhetsstöd 215 000 kr, Kulturprojekt 345 000 kr, Projektstöd
hembygdsföreningar 40 000 kr, Kulturarrangemang Löpande under året –
Förlusttäckning om arrangemanget riktar sig till vuxna 40 000 kr
Ungt Kulturbidrag för ungdomar upp till 25 år 75 000 kr. Inga medel betalas
ut, kommunen tar vissa fakturor i projektet, max 10 000 kr. Vid beslut över
5 000 är det oftast flera ungdomar som söker tillsammans.
Ladan i Färjestaden ca 130, Zokker i Mörbylånga ca 110, Lågan, Aulan i
Mörbylånga ca 290 platser
Aulan i Mörbylånga ca 290 platser
Zokker och Lågan
Zokker och Lågan
4 stycken som kulturskolan hjälper, pop, visa, metal och rock
Södra Ölands musikteater och Ölands dramatiska teater
Kamerala Villan i Mörbylånga, Mörbylånga konsthall, Biblioteket i Färjestaden, The Glass BOX, Lilla Galleriet, Ateljé 3 Hedin och Galleri Blå Porten
Södra Ölands konstnärsgille, Experimentellt kulturarv och Kulturell
Tankesmedja
Det finns folkbibliotek i Degerhamn, Färjestaden och Mörbylånga. Det finns
två skolbibliotek i Färjestaden samt i Glömminge, Gårdby, Mörbylånga och
Torslunda
Mörbylånga biografförening i Bio Aulan och Torngårds biograf.
Båda digitaliserade och har regelmässiga visningar.
Eketorps borg, J.A.G.s museum, Naturum Ottenby, Sjöfartsmuseum och
Skolmuseum
Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, 15 riksintressen för kulturmiljö,
8 större fornminnen och 4 byggnadsminnen
Kommunarkiv
18 hembygdsföreningar, 16 av dem har egen hembygdsgård
Eketorps borg, en avdelning inom Kalmar läns museum
Ölands folkhögskola, eftergymnasial utbildning även på Capellagården
Inkubator Kreativa Öland, kulturråd och flera aktiva kulturföretagare
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Nuläge
I Mörbylånga kommun finns ett stort antal konst- och kulturintresserade invånare, professionella
konstnärer, gallerier och aktiva kulturföreningar. Ölands Skördefest och konstnatten lockar flera
tusen besökare varje år. Kommunen har en politiskt beslutad Kulturstrategi och en policy för offentlig
konst. Incubatorsverksamheten Kreativa Öland påbörjades 2017 i samarbete mellan Mörbylånga
kommun, Capellagården och Ölands folkhögskola. Kommunen arbetar med information och
förmedling av Världsarvet södra Ölands odlingslandskap och samordnar varje sommar Världsarvsveckan. Ett kulturråd har instiftats som består av kommunstyrelsens presidium och representanter
för pedagogiska institutioner, kulturföreningar och andra lokala och regionala kulturverksamheter.
Tillsammans med Borgholms kommun och Ölands Turist görs Ölands filmvecka och Ölands
litteraturvecka. Under Ljus på kultur lyses höstmörkret upp av hundratals kulturevenemang. I
kommunen finns tre bibliotek, varav ett meröppet, samt skolbibliotek. 2017 invigdes Kamerala villan
där kommunen tillsammans med föreningar bedriver utställningsverksamhet. Även på biblioteket i
Färjestaden kan privatpersoner och föreningar att ställa ut. Capellagården och Ölands Folkhögskola
har flera välrenommerade utbildningar inom kultur och skapande. Mörbylånga kommun samarbetar
med Kalmar Konstmuseum och Ölands folkhögskola med Artist in residens-verksamhet. Under 2018
kommer en bred översyn av föreningsbidragen att ske. Kommunen är en del av projektet Unika
historiska Kalmar Öland samt det internationella utvecklingsprojektet DUNC tillsammans med
världsarv från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen. En Skolkulturplan antogs 2017 och gäller
tillsvidare med årlig aktualitetsprövning. Mörbylånga kommun har en bred kulturskola som ständigt
utvecklas och kreativa verkstäder som riktar sig till barn, unga, integration och äldreomsorg.
Utvecklingsmöjligheter
Mörbylånga kommun ser stora utvecklingsmöjligheter utifrån strategin och de dokument som är
kopplade till kultur. De lokala och regionala samarbeten som har påbörjats går att utveckla och
fördjupa. Dialog och samverkan så väl inom kommunen som utåt är avgörande för en fortsatt
utveckling. Ett stort steg är att utveckla verksamhet och drift av kulturella mötesplatser i kommunen.
Regional utveckling inom kultur
Mörbylånga kommun är för fortsatt regional utveckling genom samverkansprojekt så som Unika
historiska Kalmar Öland, Ljus på kultur, Ölands filmvecka och Ölands litteraturvecka. Konsten som
profilområde för Kalmar län bör stärkas och utvecklas.
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Lärande- och kulturnämnd 7 kvinnor och 6 män, medelålder 45 år
Kulturutskott 4 kvinnor och 1 man, medelålder 48
Kommunplan 2016-18, Översiktsplan Nybro kommun, Nybro kommuns
kulturmiljöprogram 1988, Biblioteksplan 2017 samt fyra övergripande
verksamhetsmål för allmänkulturen
Kulturgaranti i Nybro kommun 2016-2018 för skolan (från 3 år t.o.m. åk 9)
360 platser varav ca 70 platser är gruppundervisning. Avgift: 650 kr/termin
instrument, 400 kr/termin dans och ensemble (gratis om du går på
instrument), 525 kr/termin bildkurs inkl. material
Mejeriet 150, Folkan 251, Kristallen 600, Alsterbro folkets hus 250, Målerås
folkets hus 150, Bäckebo bygdegård 100, Ruskemåla bygdegård 100, Örsjö
bygdegård 100, Fryshuset 100 platser
Ja, ur kulturutskottets budget
Ja, ur kulturutskottets budget
Mejeriet 150, Folkan 251, Kristallen 600, Alsterbro folkets hus 250, Målerås
folkets hus 150, Bäckebo bygdegård 100, Ruskemåla bygdegård 100, Örsjö
bygdegård 100, Fryshuset 100 platser
Ungdomsgården Mejeriet
Ungdomsgården Mejeriet
Rockgruppen Avantgardet samt olika föreningsdrivna musikkårer,
folkmusik, klassisk musik och körer
Månskensteatern och Nybrorevyn
Brukskontoret i Pukeberg, Utställningshallen i Pukeberg, Nybro bibliotek
samt Designarenan i Målerås
Ateljéhus Pukeberg
Ateljéhus Pukeberg, Konst runt
Ett huvudbibliotek, en bokbuss, 4 grundskolebibliotek och ett
gymnasiebibliotek
Folkan i Nybro, digitaliserad och Alsterbro bio, digitaliserad
Designarkivet, Industrimuseet, James Bond Museum, Madesjö
hembygdsmuseum, Glasrikets Skatter och Qvarnasläts Hembygdsmuseum
4 riksintressen för kulturmiljö, 4 glasbrukssamhällen och ett byggnadsminne
Designarkivet i Pukeberg, Glasbrukens arkiv samt kommunens centralarkiv
8 hembygdsföreningar och minst 3 hembygdsgårdar
Kalmar konstmuseum/Designarkivet och Kalmar läns hemslöjdsförening
Åkrahällskolan – Hantverksprogrammet: glas (Riksglasskolan) och
finsnickeri
-

Tillgänglig*
Ja

-

Ja

Ja
Ja
Ja
Delvis
Ja
Ja.
Ja
Delvis
Delvis

Ja

Nuläge
Efter en rad omorganisationer tappade kulturfrågorna fokus. För närvarande utreds nuvarande
kulturutskotts funktion. Osäkerheten som följde med situationen av omorganisationen bidrog till att i
stort sett inget långsiktigt arbete kunde utföras.
I den pågående översynen av kommunens vision kommer kulturfrågorna ges tillfälle att lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv. Kommunen ser kultur som en kraft för integration och mix av
kulturella särarter. I Pukeberg har kultur och konst vuxit ihop såväl ur ett historiskt platsperspektiv
som ett nyskapande och modernt. Glas, design och konst existerar sida vid sida. I Orrefors växer en
modern konstglastillverkning fram i en miljö med historiskt glas och glasbruksmiljö. Nybro kommun
är där aktör i samarbete med entreprenörer i syfte att skapa långsiktighet och ortsutveckling.
Utvecklingsmöjligheter
Kulturfrågorna i stort måste även fortsättningsvis vävas in i samhällsfrågorna som en självklarhet och
måste på sikt hitta en naturlig plattform även i näringslivsfrågorna. Som beskrivs i nulägespunkten
ovan ser Nybro kommun stor möjlighet i konst, kultur och design. Detta ligger dels i det kreativa
skapandet hos olika aktörer men även i attraktivitet för besöksnäringar och inflyttning. Fortsatt
arbete med att synliggöra ”Kulturkvarteret” – Kulturhuset Kristallens verksamheter och Biblioteket
samt platsen i anslutning till verksamheterna.
Regional utveckling inom kultur
Utveckla informationskanaler och bidra med input utifrån. Arbeta med att göra kulturområdets
mångfasetterade verksamheter mera attraktivt för politiken – att öka medvetenheten om att i ett
modernt samhälle som vill attrahera är kultur en viktig byggsten. En ambition kan vara att skapa
arenor för de samhällsplanerande funktionerna att möta de kulturella kompetenserna för bättre
kommunal utveckling och för att underlätta samspel med regionala aktörer. Nybro kommun ser
gärna att Designarkivet görs mer publikt, att glassamlingarna i Orrefors kan förevisas och vårdas på
plats i sin historiska bruksmiljö och att det viktiga samarbetet över länsgränsen inom Glasriket
utvecklas ytterligare. Pukeberg är dessutom en mycket lämplig miljö för ytterligare kulturell
upplevelse utöver vad som redan finns. Önskemål finns om regional samverkan vad gäller länets
kulturskolor. Regionbibliotekets organisation är viktig för folkbibliotekens fortsatta utveckling.

Oskarshamn kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument
Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen

Projektmedel kultur
Snabba cash
Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper

Fria teatergrupper
Utställningslokal
Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer

Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård
Länskulturinstitution
Folkhögskola
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Bildningsförvaltning 6 män, 5 kvinnor
Oskarshamns kommuns skolkulturplan för ”ett gott liv” och biblioteksplanen. Följer de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län
Kulturgaranti är en del i Kulturplan för förskola och grundskola
Musikskola, ca 400 platser i ämneskurs, ca 150 i olika grupper, ensembler
och orkestrar. Med statliga pengar även dans och teater. Körverksamhet på
4 skolor. Terminsavgift 520 kr i ämneskurs.
Oscarsgymnasiet, Rödsleskolan, Ungdomens Hus, Forums konsertsal, Ung
Aktiv, Kristdala Fritidsgård, Folkhögskolan, Folkets Hus och Park, Stadsparkens ungdomsgård, The Big Bang, Kulturhuset, Mörtfors Folkets Hus,
Hagadalskyrkan, Höganäslokalen, Petter-Larsgården, PRO-gården Blå
Jungfrun, Strandagården, Sjövik, vissa restauranger och i kyrkorna
Kulturföreningsbidragen är 400 000 kr per år, i dessa finns en begränsad
andel medel att söka för projekt
Oskarshamn har under 2017 samt 2018 en riktad summa pengar (200 000
kr per år) med fokus på ung musik och ungas kulturevenemang
Oscarsgymnasiet, Rödsleskolans, Ungdomens Hus, Forums konsertsal,
Konsthallen
Ung Aktiv
Ung Aktiv, Stadsparkens fritidsgård, Sensus i Ungdomens Hus, Estetiska
programmet på Oscarsgymnasiet, Musikskolan, Länsmusiken
2 st. Sensus, 3 st. Ung Aktiv, en större på Oscarsgymnasiet, någon privatägd
Allt från Oskarshamn Concert band, Ladies Only, Crescendokören, On Que
Blues Band, Achilles, till Hurley and The Blue Dots, JoyVoice-kören.
Sensus och Ung Aktiv har fler än 30 aktiva musikgrupper
Oskarshamns Teatersällskap
Oskarshamns konsthall, Källströmsgården i Påskallavik
Solkustens konstrunda
Oskarshamns stadsbibliotek, Påskallavik, Figeholm, Kristdala, Kristineberg,
Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Norra skolan
Sagabiografen – digitaliserad
Biologiska museet, Båt- och Maskinmuseum, Döderhultarmuseet,
Döderhultarns ateljé, Fredriksbergs herrgård, Källströmsgården i
Påskallavik, Museifartyget Nalle, Oskarshamns Grafiska Museum,
Sjöfartsmuseet och Stenhuggarmuseet i Vånevik
8 riksintressen för kulturmiljö, 2 större fornminnen och 4 byggnadsminnen
Bildarkivet i kommunens regi, långt framskriden digitalisering. Kalmar Läns
Arkivförbund och Folkrörelsearkivet
3 hembygdsföreningar och lika många hembygdsgårdar
Kalmar läns musikstiftelse - Länsmusiken
Oskarshamns folkhögskola
Oscarsgymnasiet – musik
-

Ja

Ca 50 % av
scenerna
tillgängliga

Ja, delvis

Ja, delvis
Ja, delvis

Ja, delvis
Ja
Ja
Ja, delvis

Ja, delvis
Ja
Ja, delvis
Delvis
Ja

Nuläge
Sakta men säkert börjar kulturfrågorna lyftas bland flera viktiga aktörer och makthavare i
Oskarshamn och diskuteras utifrån värdegrunder där medborgarbehovet samt framtida
attraktionsvärde utgör grundstommen: Kulturens egenvärde, den demokratiska aspekten, den
sociala aspekten och tillväxtaspekten – där folk mår bra, dit vill andra. Oskarshamn vill vara en
tillväxtort och för att uppnå ett större attraktionsvärde finns kulturen som en viktig motor; stor
tillgänglighet av kulturrelaterade upplevelser med bredd, höjd och djup är essentiellt. Extra medel
har tillskjutits för att stödja ungas musik- och kulturutövande samt för att arrangera en större (och
förhoppningsvis återkommande) kulturfest 2018. Detta får betraktas som värdefulla signaler om att
kulturens värde lyfts. I övrigt har kommunen fått statliga medel för starta en kulturskola och för att
öka tillgången på kulturupplevelser för barn och unga. Tyvärr saknas en tillräcklig finansiering för
skolkulturen.
Utvecklingsmöjligheter
På grund av en svag återväxt i föreningslivet behöver fler unga och fristående kulturaktörer bjudas in
för att skapa framtida kulturplattformar. Kommunen avser att hitta nya stödsätt för att locka till sig
dessa. Det har påbörjats en samverkan mellan samtliga musikaktörer i Oskarshamn; institutioner,
studieförbund, ES (estetiska gymnasiet), Musikskolan, Folkhögskolan samt Länsmusiken för att lyfta
Oskarshamn som en potentiellt stark och attraktiv musikstad. Här diskuteras bl. a. gemensamma
större möteslokaler samt möjligheter till en Black Box. Oskarshamn har inte antagit några
kulturpolitiska dokument utöver kommunens begränsade konstpolicy. Kommunen arbetar för att
stötta de intresseorganisationer och föreningsliv som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och ser
över modeller som kan stärka samverkan med besöksupplevelser och turistmål.
Regional utveckling inom kultur
Kommunen har ambitionen att värna befintliga samverkansmodeller samt skapa nya tillsammans
med de regionala kulturaktörerna, av praktiska skäl främst Länsmusiken och dess olika grenar. Även
med Folkhögskolan finns ett uttalat mål om ökat samarbete, inte minst genom att upplåta scener och
mötesplatser utanför skolans lokaler. För att uppnå tillgänglighet till ett ökat kulturutbud krävs fler
mötesarenor och spelplatser av olika storlekar och för definierade målgrupper, ex mötesarenor för
digitalt kreativ verksamhet som E-sport och liknande samt för gestaltande teater och olika typer av
musikscener. Kommunen har en önskan om att flytta Talent Coach huvudkontor till Oskarshamn.

Torsås kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument
Kulturgaranti
Kultur/musikskola
Musikscen
Projektmedel kultur
Snabba cash
Teaterscen, trad.
Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal
Kollektivverkstäder:
Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer
Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård:
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Bildningsnämnd 10 kvinnor och 7 män, medelålder 54 år
Årsplan och budget för Torsås kommun
Skolkulturplan
100 platser, terminsavgift 750 kr, enskild samt gruppundervisning.
Bild, slöjd, sång, musikstege, instrument, dans
Mjölner, Folkets Hus
Kulturbidrag 175 000
Mjölner, Folkets Hus
Stage4you, Torskolan
Stage4you
Många aktiva i olika genrer, bl.a. Torsås Storband, Mackans Bluesband,
Möre Gospel
Revyarna
Konsthallen på Kulturmagasinet i Bergkvara, Torsås bibliotek
Kulturmagasinet i Bergkvara
Konst runt
Torsås Folkbibliotek, skolbibliotek på Torskolan, i Bergkvara och i Söderåkra
Centrumbiografen, Folkets Hus
Sjöfartsmuseet i Bergkvara
2 riksintressen för kulturmiljö och 2 byggnadsminnen
Hembygdsarkiv
5 hembygdsföreningar och 4 hembygdsgårdar
-

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Delvis
Delvis
Nej
Delvis

Nuläge
Torsås kommun har sedan gammalt en musik- och revytradition. Kulturskolan som startade upp
hösten 2016 och som drivs på entreprenad är en mycket positiv händelseutveckling för att bevara ett
levande musik- och kulturliv. Det är viktigt för att stimulera barn- och ungdomsverksamheten i
kommunen.
I augusti 2017 invigdes ett nytt skolbibliotek centralt placerat i den nybyggda Torskolan. Torsåsfödda
konstnären Karin Gyllerfelt gjorde den konstnärliga utsmyckningen "Förvandlingen" på skolan.
Torsås är en konstnärstät kommun och Kulturmagasinet i Bergkvara kan ses som ett konstnärscentrum som bl.a. har utbyte med internationella gästkonstnärer.
Biblioteket är bas för kommunens kulturarbete och en mötesplats för kreativitet och stimulans.
Arbetet med att förnya kommunens Kulturminnesvårdsprogram från 1990 håller på – ”Framtida
minnen – Torsås kulturmiljöprogram 2018” planeras vara klart hösten 2018.
Kommunens alla föreningar och byalag är aktiva och drivande aktörer för ett breddat kulturutbud
och i bevarandet av viktiga kultur- och naturvärden.
Utvecklingsmöjligheter
Torsås kommun saknar kulturplan men har en antagen skolkulturplan. Ett av kommunens
övergripande, strategiska mål är ”Hållbar utveckling”. Två av uppdragen för att nå målen är ”Stärk
folkhälsan” och ”Kvalitet i välfärden” – här kommer kulturen in som en viktig faktor. Ett av
bildningsnämndens mål är att kommunen ska ha ”Ett levande och aktivt kultur- och fritidsliv”.
Skolkulturplanen och läsfrämjandeplanen, som ska främja kultur och läsning för alla barn och unga,
ska följas och brukarna inom omsorgen ska erbjudas kultur.
Regional utveckling inom kultur
Kulturinstitutionerna med dess producenter/konsulenter och pedagoger är de viktigaste resurserna
för kommunerna för bra samverkan och för att kunna garantera kvalitet.
Fortbildning, nätverkande och omvärldsbevakning är angeläget.

Vimmerby kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument
Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen

Projektmedel kultur
Snabba cash
Teaterscen, trad.

Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper
Fria teatergrupper
Utställningslokal
Konstnärskollektiv
Bibliotek
Biograf
Museer

Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård:
Folkhögskola
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Kommunstyrelsen, 7 män och 2 kvinnor
Kulturstrategi, inaktuell
Kulturgaranti finns för barn och unga i skolan, revidering pågår
Kulturskolans lärare når alla elever i Vimmerby kommuns skolor i årskurs 2
rytmik, årskurs 5 drama, årskurs 8 dans samt genom skolbion i olika
årskurser. Undervisning: enskilt och i grupp i dans, drill, drama, film, piano,
gitarr, trummor, sång och körsång. Terminsavgift 645 kr
Astrid Lindgrens skola, Kulturskolans aula ca 200, Tullportsteatern/
Kulturskolans teater 140, Folkhögskolan ca 300, Folkets park, Stadshusets
plenisal ca 100, Teater Komedianten ca 100, Fabrikens aula ca 100 platser,
Astrid Lindgrens Näs, Rumskulla, Storebro, Tuna och Ytterbo bygdegårdar
Astrid Lindgrens skola, Kulturskolans aula ca 200, Tullportsteatern/
Kulturskolans teater 140, Folkhögskolan ca 300, Folkets park, Stadshusets
plenisal ca 100, Teater Komedianten ca 100, Fabrikens aula ca 100 platser,
Astrid Lindgrens Näs, Rumskulla, Storebro, Tuna och Ytterbo bygdegårdar
Aulan i Fabriken, aulan och lilla danssalen på kulturskolan, Vimmerby
dansstudios danslokal i idrottshallen
Fabriken 5 st.
Fabriken 1 st.
Amatörteatersällskapet Komedianterna
Museet Näktergalen, Astrid Lindgrens Näs, Warmbadhuset, Galleriet under
Lönnen
Konstrunda
Huvudbibliotek Vimmerby, filialer i Storebro och Södra Vi, skolbibliotek,
referensbibliotek på Astrid Lindgrens Näs
Grand, 2 salonger, 1 digitaliserad
Astrid Lindgrens Näs, Brandkårsmuseet, Bruksmuseet i Storebro, Grållemuseet, Lantbruksmuseet i Södra Vi, Motorcrossmuseum och Museet
Näktergalen
8 riksintressen för kulturmiljö och 12 byggnadsminnen
Kommunens arkiv, Klipparkiv, Ljud- och bildarkiv
8 hembygdsföreningar och 7 hembygdsgårdar
Vimmerby folkhögskola, med samhälle, kultur, hälsa, fritid och vård
Vimmerby gymnasium – dans
Finns möjlighet genom kontakt med kommunens tjänstemän bland annat
som handhar näringslivsfrågor

-

Ja, delvis

Ja, delvis

Ja, delvis
Ja, delvis
Ja
Ja, delvis
Ja, delvis
Ja, delvis
Mer eller
mindre
Ja, delvis
Ja, delvis
Ja, delvis
Ja, delvis
Ja, delvis

Nuläge
Vimmerby kommun har ett starkt föreningsliv där många föreningar är aktiva med kulturverksamheter. Sevedebygdens musikförening arrangerar konserter med stor kvalitet och blandade
musikstilar. I kommunen bor flera konstnärer och det finns en aktiv konstförening med
utställningslokal i det gamla varmbadhuset. Föreningen visar en stor bredd av konstnärer i sin
utställningsverksamhet, både lokala, regionala och nationella. Biblioteket och de två biblioteksfilialerna är viktiga mötesplatser. Biblioteket satsar mycket på läsfrämjande verksamhet för barn och
unga. Allaktivitetshuset Fabriken arrangerar många kulturevenemang för ungdomar där de också
görs delaktiga. Kulturskolan har fått pengar av Statens kulturråd för att få mer resurser och kunna
komma ut i skolorna och arbeta med eleverna. Syftet är att nå nya målgrupper. Dans är stort i
Vimmerby med flera lokaler med dansmattor. Kulturskolan och Vimmerby dansstudio undervisar i
dans och på gymnasiet finns en dansprofil som samarbetar med Balettakademin.
Utvecklingsmöjligheter
Vimmerby kommun har flera möjliga utvecklingsområden inom kultur. Litteratur och dans är stort i
Vimmerby och rymmer många möjligheter med regional samverkan. När det gäller konst finns
behovet av struktur kring offentlig konst och 1 % -regeln. Ett nytt grepp kring utformning och
uppdatering av kulturstrategin, kulturgarantin samt biblioteksplanen står för dörren.
Regional utveckling inom kultur
Att få till en samverkan mellan Vimmerby kommun och regionbiblioteket vad gäller regional litteratur
med en litteraturkonsulent som verkar i hela länet och arbetar utifrån litteraturutredningen som
genomförts 2017. Att skapa mer fokus på dansen i länet. Att kulturmiljöplaner blir ett måste i
kommunerna och att kommunerna samverkar i frågan hur det ska genomföras. Att lyfta kulturen till
den politiska dagordningen i hela länet.

Västervik kommun
Tillgänglig*
Styrning
Styrdokument

Kulturgaranti
Kultur/musikskola

Musikscen

Projektmedel kultur
Snabba cash
Teaterscen, trad.

Teaterscen, Black box
Dansscen
Repetitionslokaler
musik
Studio
Fria musikgrupper

Fria teatergrupper
Utställningslokal

Konstnärskollektiv
Bibliotek

Biograf
Museer

Kulturmiljöer
Arkiv
Hembygdsgård:
Folkhögskola
Estetiskt gymnasium
Kulturella och
kreativa näringar

Kommunstyrelsen 11 ledamöter, 11 ersättare: 15 män och 7 kvinnor,
medelålder 55,5 år
Kulturstrategi 2016-2020, Biblioteksplan inkl. Skolbiblioteksplan,
Skolbioplan, Kulturplan för barn- och utbildningsförvaltningen, Budget
Västerviks kommun
Kulturskola i egna lokaler på Mejeriet samt på Åby Herrgård i Gamleby,
även uppsökande verksamhet på samtliga grundskolor. Utbud teater-dansmusik 700 platser, terminsavgift 390-720 kronor
Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern 343, Mejeriet ungdoms &
kulturhus, Stora Scen 200-600, Blackbox 60, Stadsbiblioteket 50,
Stadsparksscenen sommartid 300-400 platser samt ett antal
samlingslokaler runt om i kommunen med kommunalt bidrag
KUBIK 500 000 kr, Program- och produktionsstöd 173 000 kr
Dina Cash 50 000 kr, max 5 000 kr/projekt, kan sökas av unga 14-23 år
Västerviks Teater & Konferens 343 platser, Bygdegårdar, samlingslokaler
och Folkets Hus fungerar ibland om scener: Vallonen – Överum, Folkets Hus
– Ankarsrum och Gunnebo, Odenskans – Odensvi, bygdegårdarna i Edsbruk
och Blackstad samt offentlig lokal i Loftahammar
Mejeriet ungdoms& kulturhus, Blackbox 60 platser
Västervik Teater & Konferens 343, Mejeriet ungdoms & kulturhus, Stora
Scen 200-600, Blackbox 60 platser, dansmatta finns att låna på Mejeriet
10 replokaler i Mejeriet ungdoms & kulturhus, 15 replokaler Welux, 3
replokaler i Skogshagaskolan, 1 replokal i Överums fritidsgård
Mejeriet ungdoms- & kulturhus, produktionsstudio, Welux musikstudio
Salongsorkester, Västerviks orkesterförening, Västerviks manskör,
Cantabile, Västerviks Storband, Gunnebo musikkår, Överums musikkår,
55 Rock, pop, hiphop, metal, punk
Amatörteatersällskapet Teaterskeppet, Överums teaterförening
Västerviks museum, Västerviks Teater & Konferens Konsthall,
Wimmerströmska gården, Tjustbygdens konstförening i Gamleby centrum
och Västervik bibliotek
Tjustbygdens konstgrupp, konstrunda
Stadsbiblioteket i Västervik, bibliotek i Överum, Gamleby och Ankarsrum.
Föreningsdrivet bibliotek i Loftahammar. Biblioteksbuss med turer i norra
och södra kommundelarna
Biostaden SF-bio Västervik, digitaliserad, föreningen Filmstudion har
regelbundna visningar, Tjustbion Gamleby föreningsdriven digitaliserad
Almviks Tegelbruksmuseum, Hjorteds mopedmuseum, Industrimuseet
Aktiverum, Psykitriska museet, s/m Vega, Smalspårsjärnvägen Hultsfred –
Västervik, Träskeppsvarvet i Gamleby, Wimmerströmska gården, Västerviks
museum och Överums Bruksmuseum
10 riksintressen för kulturmiljö, 5 större fornminnen och 20 byggnadsminnen
Norra Kalmar läns föreningsarkiv, Västerviks Visarkiv, Västerviks museums
arkiv, Västerviks kommunarkiv
16 hembygdsföreningar och 14 hembygdsgårdar
Gamleby folkhögskola - foto, folkmusik, visa, textil design
Västerviks gymnasium – musik samt
bild- och form inom samhällsprogrammet
-

Ja

Delvis

Delvis

Ja
Ja, delvis
Delvis
Delvis
-

Delvis

Delvis

Delvis
Delvis

Delvis
Delvis
Delvis
Ja

Nuläge
Kommunens kulturstrategi är viktigt styrdokument för att kulturen ska bidra till en positiv
samhällsutveckling. En ny biblioteks- och skolbiblioteksplan har antagits och ett omfattande
utvecklingsarbete pågår. Extra resurser har avsatts för integrationsfrämjande insatser och Ungdomsrådet har permanentats för att öka ungas delaktighet. Möjligheterna för att starta ett treårigt
kulturellt residensprogram undersöks för att främja tillgången till professionell kultur. Genom statlig
finansiering har flera insatser riktade mot barn och unga genomförts för att säkra alla barns rätt till
kultur. För ökad tillgänglighet och delaktighet pågår främjande arbete genom kulturella nätverk samt
arbete för att öka tillgången till mötesplatser. Förvaltningsövergripande samverkan gällande
konstnärlig gestaltning av offentlig miljö och inventering av kommunens lösa konstinnehav pågår. En
unik satsning på konstnärlig gestaltning genomförs på Slottsholmen inspirerat av den gamla borgen
Stegeholm.
Utvecklingsmöjligheter
En kommunal kulturgaranti för alla barn och unga inom förskola och grundskola ska införas, en
kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö ska tas fram
och en offentlig mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck ska inrättas. Kulturutbudet ska öka,
framför allt gentemot målgruppen barn och unga. Biblioteksverksamheten behöver digitaliseras och
lokalerna inom Kulturkvarteret i Västervik moderniseras. Ett nytt och uppdaterat Kulturmiljöprogram
beräknas vara klart 2021. Kommunen är mycket rik på kulturmiljöer och programmet tas fram i flera
etapper. Projekt Bronsålderskust syftar till att utveckla och tillgängliggöra de rika bronsålderslämningarna.
Regional utveckling inom kultur
Tydliga uppdrag för konsulentverksamhet och länsinstitutioner samt tillgänglig aktuell information.
Tydlig struktur för kommunikation mellan kommunala och regionala aktörer, vilket kan öka
samverkan och nyttjandet av resurser. Utökad uppsökande verksamhet för att främja allas tillgång till
konst och kultur, särskilt för målgruppen barn och unga. Gemensam kompetensutveckling för att
driva utvecklingen framåt och höja den kulturella kompetensen. Fortsatt arbetet inom området
kultur och hälsa. Forum för kontinuerlig dialog för att stärka samarbetet inom konst- och kulturområdet mellan kommunerna. Det finns behov av att lyfta kulturfrågor utifrån ett kommunalt
perspektiv, både på tjänstepersons- och politisk nivå. För att främja och påskynda utvecklingen inom
kultursektorn finns önskemål om regionala stimulansmedel.

Byteatern Kalmar länsteater
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
produktioner
Besökare, deltagare
Repetitionslokaler
Scen

Verkstad/skrädderi/
måleri
Forskarplats
Samverkan generellt

Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Ideell förening
Styrelse 3 kvinnor 4 män, medelålder 53 år
Byteaterns stadgar, verksamhetsplan, överenskommelse Landstinget
19,2 varav kvinnor 9,8 män 9,4
Ca 2 årsverken/år fördelat 1 man och 1 kvinna
2 nyproduktioner, 3 återupptagna föreställningar, 1 återupptaget
pedagogiskt rollspel, 3 pedagogiska program, ca 100 spelningar
Ca 8 000 varav ca 5 000 barn och unga. (2017 är inget representativt år
för Byteatern pga. förutsättningar med lokal och planering.)
Fr.o.m. okt 2017 – jan 2019 små replokaler på Flottiljvägen i Kalmar
Fr.o.m. okt 2017 – jan 2019 ingen egen scen, framförallt turnéproduktioner, vissa egna arrangemang på inhyrda lokaler och en
produktion hemma hos publik
Ja, men i begränsad utsträckning under tiden Byteatern byggs om och
till
Lokala och nationella scenkonstinstitutioner och kulturinstitutioner,
Scenkonst Sydost, Dans i sydost, Dansnät Sverige, Länsteatrarna,
Danssamverkan Syd Sverige
KlaB-avtalet med Kalmar kommun, gästföreläsare vid
Linnéuniversitetet, tar emot studiebesök, folkhögskolor som provpublik
Erbjuder program riktade till äldreomsorgen
Riksteatern
14 700 000 kr
7%

Tillgänglig*

Ja. Turnéhörslinga

Ja
Ja. Turnéhörslinga
Ja

Kalmar konstmuseum
Organisationsform

Kalmar konstförening, ideell förening

Tillgänglig*

Styrning
Styrdokument

Föreningens styrelse 3 kvinnor 4 män, medelålder 48 år
Föreningens stadgar och måldokument, verksamhetsplan, årsmötesoch styrelseprotokoll, policydokument, överenskommelse Landstinget
11,35 tjänst, varav 7,25 kvinnor
< 1 tjänst, jämnt fördelat
44 st.

Ja

Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar
Besökare, deltagare
Utställningslokal
Verkstad/måleri
Forskarplats
Samverkan generellt

Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

25 000 varav 7 000 barn/unga
5 st.
Fotoateljé och konservatorsateljé
2 st.
Sveriges konstföreningar, Konstfrämjandet, Konstkonsulenterna i
Sverige, konstinstitutioner nationellt, Nordcode, KRO, KC SYD, sydostregionerna, regionala kulturverksamheter i Kalmar län, länets
kommuner, Destination Kalmar, lokala konstverksamheter och gallerier,
hembygdsgårdar, Emmabodabygdens arkivförening, konstnärer
Linnéuniversitetet, Ölands Folkhögskola, Capellagården
Restaurang Park Hermina, Slottshotellet, Kalmar Slott, Kompetenscentrum Pukeberg, Café Hos Oss
9 000 000 kr
5%

Ja

Kalmar läns arkivförbund
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
produktioner
Besökare, deltagare
Utställningslokal
Forskarplats
Samverkan generellt
Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Ideell förening
Styrelse 2 kvinnor 6 män, medelålder 65 år.
Stadgar, verksamhetsplan, handlingsplan för ökad tillgänglighet, taxa för
försäljning av konsulttjänst (arkiv), överenskommelse Landstinget
1 anställd på heltid, kvinna
Under 2017 har länsarkivarien arbetat som arkivkonsult på 20 %
Arkivens dag i Kalmar län på 10 olika platser med ca 15-20 föreningar
och museer inblandade och möten ang. handlingsplan för enskilda arkiv
ca 450 personer
Hos en del av arkivförbundets medlemmar finns möjlighet att ha
utställningar
Arkivförbundets medlemmar erbjuder forskar/studieplatser
Samverkar med medlems- och arkivorganisationer, Kalmar läns
Landsting och övriga organisationer i samhället
Föreläsning om arkiv vid Linnéuniversitetet i Kalmar
Kalmarsund Prideparad
Folkrörelsernas Arkivförbund, Sveriges Länsarkivarieförening,
Riksarkivet m.fl.
709 250 kr
knappt 10 %

Tillgänglig*

Ja

Ja

Kalmar läns hemslöjdsförening
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda:
Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar
Besökare, deltagare
Utställningslokal
Verkstad
Forskarplats
Samverkan generellt
Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Ideell förening
Styrelse 10 kvinnor 1 man, medelålder 58 år
Hemslöjdsföreningens stadgar, verksamhetsplan, överenskommelse
Landstinget
2,75 fastanställda 2 kvinnor, 1 man
24 kvinnor 2 män, 1/6 årsverke
124 st.
23 460 besökare varav ungdom 1 221 och barn 1 540
Vi har tillgång till Pukebergs utställningshall i Nybro
Ja, egen lokal för kurser av olika slag
Vi har arkiv för besök enligt överenskommelse. Studenter från
Linnéuniversitetet har fått hjälp av våra konsulenter
NBV, Studieförbundet Vuxenskolan, kommuner, hembygdsföreningar,
museer, sydlänskonsulenter, kulturkollegor (Kulturbus.se) m.fl.
Samverkan med skolor inom ramen för Skapande Skola och läsprojekt,
Ölands folkhögskola
Figeholms samhällsförening
2 046 866 kr
knappt 10 %

Tillgänglig*

Ja
Ja

Ja
Ja
Trångt
arkiv

Kalmar läns museum
Organisationsform
Styrning
Styrdokument

Stiftelse med Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns
hembygdsförbund som stiftare
Styrelse 3 kvinnor 6 män, medelålder 57 år
Stiftelsestadgar, verksamhetsplan, överenskommelse Landstinget

Anställda

83 årsverken tillsvidareanställda fördelat på 50 kvinnor och 33 män

Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar

Frivilliga i pedagogisk verksamhet och dykningar samt praktikanter
5 fasta utställningar, ett tiotal större och mindre tillfälliga utställningar.
Mer än 1 000 guidningar, program, stadsvandringar, föreläsningar mm.

Besökare, deltagare
Scen
Utställningslokal
Verkstad/skrädderi
Forskarplats
Samverkan generellt

150 000, varav ca 35 000 barn/unga
Museets lokaler används som scen för egna och andras arrangemang
Ja, flera
Ja
Ja
Omfattande samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
t ex universitet och högskolor, hembygdsförbund, företag, Museiarkeologiska branschorganisationen MARK, arbetslivsmuseer, länets
kommuner och församlingar samt övergripande organisationer som
regionförbund, landstinget, stiften och länsstyrelsen
Omfattande samverkan med Linnéuniversitetet samt med många andra
universitet och högskolor i Sverige och internationellt, omfattande
pedagogisk verksamhet med länets skolor inom fr a Skapande skola
Omfattande samverkan inom äldreomsorg med 3-4 av länets kommuner
Samverkan med ett stort antal företag
Hembygdsrörelsen med drygt 100 lokala hembygdsföreningar samt lokala
samhällsföreningar, historiska föreningar etc
Ca 67 miljoner
ca 58 %

Samverkan skola

Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Tillgänglig*

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Kalmar läns musikstiftelse
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
konserter
Besökare, deltagare
Repetitionslokaler
Scen
Samverkan generellt

Samverkan skola

Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar

Omsättning
Egenfinansiering

Stiftelse med Landstinget som stiftare
Styrelse 3 kvinnor, 2 män, medelålder 51 år
Verksamhetsplan och budget, överenskommelse Landstinget
8 varav 5 kvinnor, 3 män, 4 vakanta tjänster
Ca 450, 12 årsverken
Ca 400 st.
Ca 40 000, varav 25 000 barn/unga
Oskarshamn i anslutning till kansliet
12 kommuner, länsmusikorganisationer i grannlänen, RUM lokalavdelningar och distrikt, Imagine – Musik Direkt, skolor, församlingar i och
utom länet, festivaler, arrangörsföreningar, Songlines
Omfattande samverkan med länets grundskolor och förskolor Skapande
skola och Barn o Ungas utbud, temporär samverkan med Oskarshamns
Folkhögskola, länets musik- och kulturskolor, gymnasieskolor
Temporärt enl. överenskommelse
Talent Coach
Aspelands musikförening Hultsfred, Jazzklubben Kalmar Nyckel, Kammarmusikföreningen i Kalmar, LiveJazz Emmaboda, Musik på Gränsö Slott,
Nybro konsertförening, Oskarshamns kammarmusikförening/ Jazzklubb,
Sevedebygdens musikförening, Vimmerby, Västerviks orkesterförening
18 682 000 kr
ca 12 %

Tillgänglig*

Ja

Ja

Reaktor Sydost
Organisationsform
Ange styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang
Besökare, deltagare

Samverkan generellt

Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Ideell förening
Styrelse, 4 kvinnor, 2 män, medelålder 58 år
Samverkansavtal med Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och
Regionförbundet i södra Småland 2003-03-06, verksamhetsplan
7,5 varav 5 kvinnor 3 män
1 man
Stöd till skolor i sydostregionen, coachning av filmare, produktionsstöd,
arrangörsutveckling till biografer i sydostregionen
16 500 besök på̊ webbsida, 4 394 lagda röster på regional ungdomsfilmtävlingen TellUs, växthusstöd till 16 produktioner, utbildningar
skolledare, pedagoger, lärarstudenter och elever
Kommunerna, kulturinstitutionerna, konsulenterna, biografer, AV-Media
Kalmar län och Kronoberg, Filmomediepedagogik.se, Kulturskolan i
Ronneby, Filmregionerna, Stage4You, Filmbyn Småland, Emilkraften,
Leader Sydost, Astrid Lindgrens Hembygd, Svenska Filminstitutet
Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, Ölands dokumentärfilmskola, Gamleby folkhögskola, Hyper Island, Litorina Folkhögskola
Netport Sience Park, Destinationsbolag, Södra Östersjöprogrammet,
Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge
Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Förenade
Filmstudios
3 982 034 kr
8%

Tillgänglig*

Regionförbundet Kalmar län
Regionstyrelse 21 män, 12 kvinnor
Bibliotekslagen, RUS, regional biblioteksplan, verksamhetsplan,
överenskommelse Landstinget
5 heltider, 4 kvinnor 1 man
162 aktiviteter
2 010 deltagare
Folkbibliotek, skolbibliotek, studieförbund, länskulturen, andra
regionbibliotek, idrottsföreningar
Samverkan med skolbibliotek, studieförbund och med länskulturen
Samverkan med äldreomsorgen genom SV i projektet RELÄ
4 500 000 kr
0,2 %

Tillgänglig*

Ja

Regionbiblioteket
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang
Besökare, deltagare
Forskarplats
Samverkan generellt
Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Riksteatern Kalmar län
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
produktioner
Besökare, deltagare
Repetitionslokaler
Scen
Samverkan generellt

Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Förening
Styrelse 5 kvinnor, 4 män, medelålder ca 62 år
Verksamhetsplan RKL, verksamhetsplan Scenkonst Sydost, Riksteaterns
kongress 2015, överenskommelse Landstinget
2 kvinnor
Utbildningar, bransch och nätverksdagar, tematräffar, medlemsträffar,
förmedling, barn & unga; skolkultursamordnarträffar, lärarträffar mm
Cirka 500 deltagare per år
Länets scener i alla kommuner används av våra medlemsföreningar
Riksteatern Sydost, Scenkonst Sydost, Kulturbusgruppen, Samverkan 7länssamarbete Riksteaterföreningar Södra Sverige, Riksteatern nationellt,
studieförbund, kulturkonsulenter, Dans i Sydost, Linnéuniversitetet,
lokalföreningar m.fl.
Oscarsgymnasiet är en ansluten organisation, i övrigt förmedling via
skolsamordnare eller lokal teaterförening
Kulturkompis – Bilda
Best Western, Kalmarsalen, Mundekulla Retreatcenter m fl.
11 teaterföreningar, Vimmerby kommun och Oscarsgymnasiet
2 354 749 kr
36 %

Tillgänglig*

Ideell Förening
Förbundsstyrelse 4 kvinnor 4 män, medelålder 41.5 år.
Stadgar, verksamhetsplan, överenskommelse Landstinget
Kvinnor 1,5 heltidstjänster, män 1 heltidstjänst
6 utställningar samt en skivmässa

Tillgänglig*

Ja

Ja

Svenskt Rockarkiv
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar
Besökare, deltagare
Repetitionslokaler
Scen
Utställningslokal
Forskarplats
Samverkan generellt
Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

120 000, varav 12 000 barn/unga
Tillgång till 2 st. utrustade replokaler
En större scen 1400 gäster, en mindre scen 350 gäster
Ja
Ja
Rock City AB, Hultsfreds Kommun, Landstinget i Kalmar Län, SAMI, IFPI,
Svensk Live, SKAP, Musikverket, Swedish Music Hall of Fame
Samarbete med Hultsfreds kommun för ”Kultur i skolan”,
Linnéuniversitetet, Gamleby Folkhögskola, Stockholms Universitet
Arbetsförmedlingen, Hotell Hulingen, Swedish Music Hall of Fame
956 770 kr
3,4 %

Ja

Nej
Ja
Ja
Ja

Virserums konsthall
Organisationsform
Styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar
Besökare, deltagare
Utställningslokal
Verkstad/måleri
Samverkan generellt
Samverkan skola
Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Ideell förening
Styrelse 3 kvinnor, 4 män, medelålder >50 år
Verksamhetsplan, överenskommelse Landstinget
3,25 kvinnor, 0,3 män
Förekommer sällan
13 utställningar, 7 aktiviteter utöver detta
18 000, varav 2 000 barn/unga
7 st., 1300 kvm
Ja
Lokalsamhället, skolor, föreningar, konstkonsulenten, lokala näringslivet,
nationella och internationella arkitekter
Inledande samtal pågår med skola och med universitet
ABF
4 500 000 kr
ca 35 %

Tillgänglig*

Ja

Ja
Nej

The Glass Factory
Organisationsform
Ange styrning
Styrdokument
Anställda
Frilans/årsverken
Arrangemang/
utställningar
Besökare, deltagare
Scen
Utställningslokal
Verkstad/måleri
Forskarplats:
Samverkan generellt

Samverkan skola

Samverkan hälsa
Samverkan näring
Arrangörsföreningar
Omsättning
Egenfinansiering

Kommunal verksamhet, Emmaboda kommun
Bildningsnämnd med kulturutskott: 14 kvinnor 12 män, medelålder 52 år
Verksamhetsplan, Museiplan, Emmaboda kommuns kulturplan,
överenskommelse Landstinget
4 heltider, två män och två kvinnor
ca 5 heltidstjänster utöver de fastanställda
25-30 arrangemang/program/utställningar/workshops per år
56 000 besökare varav 26 000 betalande
2 st.
5 st.
En snickeriverkstad under uppbyggnad, en ateljéverkstad och hyttan
3 st.
Linnéuniversitetet, Konstfack, Riksglasskolan, regionala konst- och
kulturverksamheter, olika hembygdsföreningar och folkhögskolor m.fl.
Museet har dessutom upparbetade relationer med Glasakademin,
Beckmans, IASPIS, Lidlab, Glasriket, Kulturparken Småland, Svenskamerikanska institutet, Tacoma museum of Glass, Dunkers Kulturhus,
Pilchuck School of Glass, Le Stanze del Vetro, Nationalmuseum, Millesgården, Finlands glasmuseum i Riihimäki, Ebeltofts glasmuseum m.fl.
Linnéuniversitetet, Beckmans, Konstfack, Royal College of Art, Kungliga
Danska Designhögskole, Berliner Kunsthochschule, KHIO, ArtEz, University
of Sunderland, National Glass Center, Alto Universitetet, Bjurbäcksskolan
och Vilhelm Mobergsgymnasiet
Arbetar med skolan med workshops mot mobbning
I projektet New Glass 2.0 samverkan med bl.a. Örsjö belysning, Karlskrona
Lampfabrik, Zero, Royal Design, Gangster Media m.fl.
Algutsboda hembygdsförening, Boda hembygdsförening, Ölands
folkhögskola
3 500 000 kr
70 %

Tillgänglig*

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

