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Förvaltningsnamn  
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Särskilda satsningar, Regional 
kulturplan 2015 - 2017 
 
I november 2014 antog landstingsfullmäktige Regional kulturplan 2015 – 2017. 
I denna redovisas mål och prioriteringar för de olika konstområdena.  
 
För respektive verksamhetsområde beskrivs särskilda satsningar med stöd i 
planperiodens kulturpolitiska prioriteringar. Satsningarna är nya eller befintliga 
verksamheter som ges särskild uppmärksamhet. Samtliga satsningar utgår från en 
utveckling inom organisation, verksamhet, geografisk placering och dess 
samverkan med omvärlden, eftersom alla har en stark betydelse för hela regionen. 
 
För perioden 2015 – 2017 har följande särskilda satsningar fastställts: 

- Eksjö kammarmusikfestival 
- Share Music Sweden 
- Vandalorum 
- Utvecklingsverksamhet – Dans 
- Animationsfestival 
- Fristäder 
- Smålands kulturfestival 
- Det fria kulturlivet 
- Strategi för barn- och ungdomskultur 

 
För 2015 föreslås följande särskilda satsningar tilldelas medel. 
 
Fristäder 
Kulturplanen: ”Under 2014 tog regionen emot sin första författare i samarbete 
med Jönköpings kommun. Mottagandet och möjligheterna som ett mottagande 
ger för att utveckla begreppen inom kultursektorn, har skapat ytterligare intresse 
från fler kommuner. Det fleråriga arbetet har också gett regionen en utgångspunkt 
på den internationella arenan avseende ny kunskap och nya nätverk för att 
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vidareutveckla sitt arbete för yttrandefriheten inom regionen. Det är viktigt att 
säkerställa en positiv utveckling och möta viljan och behovet av fler fristäder i 
regionen.” 
 
Smålands kulturfestival 
Kulturplanen:” Smålands kulturfestival är en festival som arbetar över region- och 
kommungränser och som lyfter fram nationellt och internationellt verksamma 
kulturutövare, i möte med lokal miljö och lokala arrangörer. Festivalen fyller 
därför en viktig funktion i det regionala kulturutbudet och för tillgängligheten till 
professionell kultur inom flera konstarter och företeelser. 
 
Under planperioden utreds möjligheterna till att ge Smålands kulturfestival 
förutsättningar för en stabil verksamhet.” 
 

Förslag till beslut 
Utbildning och Kultur föreslår att nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet för 2015 beslutar 
 
att anslå 250 000 kronor till Fristadsverksamheten 
 
att anslå 400 000 kronor till Smålands kulturfestival 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
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