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samt
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Syfte

Mål

 Underlag för att styra insatser
för att främja utvecklingen av
kulturella och kreativa
näringar i Kalmar län 2021–
2022

 Ge existerande och nystartade
KKN-företag tillgång till
ändamålsenliga stödfunktioner

• Ökad tillväxt i sektorn
• Ökat värde för övrigt näringsliv

Bygger på prioriteringar i Kulturplan 2022, Kultur att växa i
• 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.
• Att digitaliseringens möjligheter inom konst och kultur prioriteras
• Att Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner etablerar
TalentCoach som en del av Länsmusikens verksamheter.
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Fem strategier
• Etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur- näringslivs- och
besöksnäringsfrågor.
• Utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med
folkhögskolorna och kommunerna.
• Inkludera KKN i arbetet att möjliggöra inkubatorfunktioner tillgängliga i hela
länet. Förstärk finansieringen av TalentCoach.
• Skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk och projekt för KKN.
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Förslag till medelsanvändning utifrån KKN-strategi under 2021
• Etablera regionalt KKN-nätverk
för att koppla ihop kulturnäringslivs- och
besöksnäringsfrågor
• Tillsammans med
folkhögskolorna paketera
metoder och erfarenheter från
Kreativa Öland för att kunna
etablera lokala noder kopplade
till folkhögskolorna
(Metodutveckling)
• Inkludera KKN-kunskap i
uppdraget regionalt
inkubatorsystem
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Kreativa Öland 100 tkr
•
Verksamhetsbidrag kopplat
till att överföra metoden
•
Långsiktig ambition
fastställs 2022 i dialog med
berörda kommuner för att
säkra uppväxling

TalentCoach 600 tkr
•
Nivån uttrycker
långsiktig
ambition utifrån
kulturplanen
•
Avtal träffas med
kommunerna för
att säkra
uppväxling

Metodutveckling 210 tkr
•
Finansiering av arbetet att
överföra Kreativa Ölands
metod till fler folkhögskolor
och utveckla arbetet att
stödja lokala KKN-initiativ

Möjlig uppväxling med
regionala utvecklingsmedel
Utbildning KKN-nätverket 90 tkr
Genomförda insatser 2020,
uppväxlade med 1:1-medel

Förslag till medelsanvändning utifrån KKN-strategi under 2022
•

Vidareutveckla regionalt KKNnätverk. Fortsatt
kompetensutveckling, genomföra
fysiskt vårmöte, digitalt höstmöte

•

Etablera lokala KKN-noder med
utgångspunkt från
folkhögskolorna och lokala initiativ

•

Undersöka möjligheterna att i
RSS-samverkan tillföra KKNkompetens till regional inkubator

•

Etablera uppkoppling mot EUnätverk etc inom KKN
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Stöd till lokala initiativ 300 tkr
• Via folkhögskolorna
• Ta tillvara lokalt engagemang
• Stöd för metodarbete och
genomförande

Utveckla KKN-nätverket 100 tkr
• Möteskostnader
• Utbildningsinsatser

TalentCoach 600 tkr
•
Långsiktig
ambition utifrån
kulturplanen
•
Verka för att
utöka antalet
medverkande
kommuner
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