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Yttrande över ny regional kulturplan
Beslut
Kultursekreteraren tillsammans med Björn Gullander (V) och Irene Olofsson
(C) får i uppdrag att formulera ett yttrande enligt tjänsteskrivelsens förslag till
beslut samt yrkande.
Ärendet
Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland reviderar
under 2014 den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den reviderade
planen omfattar åren 2015-2017. Kommunerna i Kronobergs län är
formella remissinstanser och inbjuds att lämna svar på remissutgåvan för
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun anser att regionförbundet har
lyckats mycket väl med att formulera regionens utmaningar, vilka går att känna
igen även på den kommunala nivån. Det är även positivt att det i kulturplanen på
ett tydligt sätt framgår vad medborgarna i Kronobergs län får ut genom de
planerade insatserna.
Kultur- och fritidsnämnden tycker dock att det saknas en analys hur internet
skulle kunna utnyttjas mer för att öka tillgången till kulturella upplevelser och
kulturella digitala mötesplatser i länet, särskilt på platser där det är långt till
kulturinstitutionernas fysiska placering.
Ljungby kommun arbetar just nu med att ta fram en lokal kulturplan för Ljungby
kommun för perioden 2015-2017. Tanken är att det ska finnas tydliga trådar
mellan Ljungbys kulturplan och Kronobergs kulturplan. Kronobergs kulturplan
är ett värdefullt underlag i arbetet med att ta fram vilka områden som ska
prioriteras i Ljungby kommuns kulturplan.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Björn Gullander (V) yrkar på följande tillägg till remissvaret:
Vi ser Berättarnätet Kronoberg, med bland annat Ljungby Berättarfestival, som
en del av regionens scenkonstverksamhet och anser därför att Berättarnätet
Kronoberg skall förtecknas som aktör under "Insatser" sid 54, "Stärka och öka
den professionella senkonstens närvaro i regionen…"
/Filmkulturell verksamhet, sid 39 och Prioriterat utvecklingsarbete, sid 53
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- Vi saknar en tydlig analys av tillståndet för filmkonsten i regionen och
prioriterade mål för densamma. Reaktor Sydosts pedagogiska verksamhet och
fokusering på de unga är inte tillfyllest. Sveriges Television har lämnat ansvaret
för professionell produktion av dokumentärfilm och spelfilm i regionen.
Yrkeskompetensen inom filmkonsten utarmas därmed i vår region. Och den
filmreform som var upphov till bildandet av Reaktor Sydost (Tidigare Filmik;
Film i Kronoberg), och som hade som mål att skapa kommersiell filmproduktion
i hela landet har inte gett något resultat i vår region. Der räcker inte att inspirera
unga filmare till fortsatta studier om det inte i regionen finns stöd för
professionell filmproduktion. Här behövs nya prioriterade mål tas fram. Vi vill
också poängtera att Reaktor Sydosts måste ha tydligare mål för att fördela sina
resurser bättre till städer och orter utanför regionhuvudorterna.
Förslag ges att kultursekreteraren tillsammans med Björn Gullander (V) och
Irene Olofsson (C) får i uppdrag att formulera ett yttrande enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut samt yrkande.
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