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Beslut: Presidiet föreslår nämnden att besluta  

• att godkänna handlingsplaner för de särskilda satsningar 
och kulturpolitiskt prioriterade områden som beskrivs i 
regional kulturplan 2015-2017. 
 

Sammanfattning 
Handlingsplaner för särskilda satsningar samt för kulturpolitiskt 
prioriterade områdena har upprättats för att ge bättre möjlighet till 
målstyrning och utgör det huvudsakliga underlaget för årlig 
revidering av kulturplanen. Handlingsplanerna innefattar 
aktiviteter som ska genomföras 2016-2017 samt riktlinjer för 
uppföljning.  
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Utbildning och kultur   

Avsändare  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Uppföljningsbara handlingsplaner för 
särskilda satsningar och kulturpolitiskt 
prioriterade områden 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås besluta  

 att godkänna handlingsplaner för de särskilda satsningar och 

kulturpolitiskt prioriterade områden som beskrivs i regional kulturplan 

2015-2017. 

Sammanfattning 
Handlingsplaner för särskilda satsningar samt för kulturpolitiskt prioriterade 

områdena har upprättats för att ge bättre möjlighet till målstyrning och utgör det 

huvudsakliga underlaget för årlig revidering av kulturplanen. Handlingsplanerna 

innefattar aktiviteter som ska genomföras 2016-2017 samt riktlinjer för 

uppföljning.  

 

Föreliggande förslag omfattar följande prioriteringar och satsningar:  

 Kultur med fokus på barn och unga samt strategi för barn- och ungdomskultur 

 Kulturell infrastruktur 

 Villkor för konstnärligt skapande 

 Tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 

 Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

 Samverkan och dialog  

 Share Music Sweden 

 Smålands kulturfestival 

 Eksjö kammarmusikfestival 

 Vandalorum Centrum för Konst och Design 

 Utvecklingsverksamhet dans 

 Animationsfestival 

 Fristäder 

 Det fria kulturlivet 
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Beslutsunderlag 

 Regional kulturplan 2015-2017 

Bilagor 
Handlingsplaner för särskilda satsningar 

Handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Lars Johansson 

Direktör utbildning och kultur 
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Utbildning och kultur   

Avsändare  

      

Handlingsplaner för kulturpolitiskt 
prioriterade områden i regional 
kulturplan 2015-2017  

Regionala övergripande mål  
 allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom 

både bredd och spets. 

Kulturell infrastruktur 
Den kulturella infrastrukturen ska stärkas genom: 

 utveckling av främjandedel inom konst- och bildningsområdena 

 utveckling och samverkan mellan kulturens olika kompetenser 

 att kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 

 att regionala bidragsformer stöder en spridning av professionell kultur. 

Aktiviteter 2016-2017 
 Årligt samråd med det fria professionella kulturlivet och 

intresseorganisationer. 

 Årliga konst- och bildningsområdesdialoger. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

 Kunskapsstöd till lokala kulturting. 

 Uppföljning av bidragsformer utifrån konstområde, geografi och 

målgrupp. Görs i samråd med fria aktörer och intresseorganisationer 

(2016). 

 Implementering av arrangörsbidrag kultur för barn och unga med 

inriktning mot fria kulturutövare (2016). 

 Fokusfrågor gällande fri kultur inom kulturkartläggning (2017). 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 
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Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   

 

Villkor för konstnärligt skapande 
Genom finansiellt stöd och organisatoriska strukturer ge professionella 

kulturskapare möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att verka och 

livnära sig på konst och kultur. Det bör finnas möjligheter att bedriva konstnärligt 

yrkesarbete i hela regionen. 

 

Aktiviteter 2016-2017 

 Kartläggning av professionella kulturskapare i länet.  

 Fokusfrågor gällande fri kultur inom kulturkartläggning (2017). 

 Årligt samråd med det fria professionella kulturlivet och 

intresseorganisationer. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   

 

Kultur med fokus på barn och unga samt strategi 
för barn- och ungdomskultur 2015-2017 
Olika former för utveckling av barn och ungas kultur ska stimuleras. Denna 

utveckling ska ske utifrån strategin för barn- och ungdomskultur 2015-2017 som 

är redovisad i kulturplanen, samt i FN:s barnkonvention. Strategin ska på ett 

avgörande sätt påverka inriktning och prioriteringar för de olika 

verksamhetsområdena inom Region Jönköpings län och de verksamheter som 

ingår i samverkansmodellen. Ett särskilt ekonomiskt stöd för barn- och 

ungdomskultur bör utvecklas under planperioden. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Implementering av arrangörsbidrag kultur för barn och unga med 

inriktning mot fria kulturutövare (2016). 

 Identifiering av och samråd med relevanta aktörer. 

 Fokusfrågor gällande barn och unga inom kulturkartläggning (2016). 
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 Organisationsöversyn (Utbildning och kultur). 

 Informationsinsatser avseende barnkonventionen samt fokusområden i 

strategin. 

 Utredning bidragsfördelning riktat till kultur av, för och med barn och 

unga inom befintliga bidragsmöjligheter. 

 Kulturvaneundersökning barn och unga i samarbete med Myndigheten för 

kulturanalys. 

 Kulturting av, för och med barn och unga. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

Mars-maj: Revidering av strategi för barn- och ungdomskultur i samband med ny 

planperiod. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020. 

 

Tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 
Kulturlivet ska vara tillgängligt och kunna utnyttjas av fler invånare och besökare. 

Utifrån krav på tillgänglighet ska särskilt uppmärksammas:  

• geografiska avstånd  

• den enskildes förutsättningar 

• den fysiska miljön 

• kulturmiljö samt materiellt och immateriellt kulturarv 

• information och distributionskanaler 

• civilsamhällets betydelse. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Tillgänglighetsplaner inom uppdragsbeskrivningar för verksamheter inom 

ramen för kultursamverkansmodellen. 

 Kulturvaneundersökning barn och unga i samarbete med Myndigheten för 

kulturanalys. 

 Analys utifrån kulturkartläggning, i samarbete med universitet och 

högskola. 

 I samarbete med näringslivet och kommunerna erbjuda en samlad 

informationskanal, i form av en arrangemangsapp.  

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 
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Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020. 

 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt 
samarbete 
För ett ökat kulturellt utbyte i regionen och över kulturgränser ska interregionala, 

internationella och interkulturella samarbeten stimuleras. I detta avseende ska 

minoritetsspråken i Sverige särskilt beaktas. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Framtagande av struktur för handlingsplaner för de nationella 

minoriteterna samt minoritetsspråken i Sverige till samtliga verksamheter 

inom ramen för kultursamverkansmodellen (2016). 

 Framtagande av struktur för likabehandlingsplan till samtliga 

verksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen (2016). 

 Kartläggning av internationell kulturverksamhet med koppling till länet.  

 Resurs- och konsekvensbeskrivning inom kulturverksamheterna i relation 

till nya storregioner. 

 Handlingsplaner (gällande likabehandling, nationella minoriteter samt 

minoritetsspråken i Sverige) från samtliga verksamheter inom ramen för 

kultursamverkansmodellen lämnas in i mars (2017). 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020. 

 

Samverkan och dialog 
Behov av samverkan och dialog mellan Region Jönköpings län, länets kommuner, 

civilsamhället samt de professionella kulturskaparna är viktigt för en stark 

utveckling och för ett effektivt utnyttjande av gemensamma resurser. Utveckla 

mötesplatser för dialog mellan kulturens aktörer och ansvariga aktörer inom vård 
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och hälsa, utbildning och skola, civilsamhället, näringsliv, offentlig miljö samt 

samhällsplanering. Ett särskilt samråd med de fria professionella kulturskaparna 

ska genomföras regelbundet för att stärka utvecklingen av kulturplanen och dess 

innehåll. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Samråd mellan verksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen i 

länet. 

 Samråd med länets kommuner. 

 Kulturpolitiska överläggningar med regionens kulturpolitiker och 

chefstjänstemän. 

 Samråd med kulturlivet. 

 Samråd med statliga kulturmyndigheter.  

 Upprättande av samarbetsavtal mellan Länsstyrelsen och Region 

Jönköpings län. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020. 
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Utbildning och kultur   

Avsändare  

      

Handlingsplaner för särskilda 
satsningar i regional kulturplan 2015-
2017  

Regionala övergripande mål  
 allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom 

både bredd och spets. 

Share Music Sweden 
Share Music Sweden arbetar för att vidga scenkonsten genom att låta 

konstutövare med olika förutsättningar dela scen på lika villkor. Organisationen är 

en inspirations- och kunskapsresurs som verkar regionalt, nationellt och 

internationellt genom att iscensätta nya föreställningar, erbjuda kurser och arbeta 

med kunskapsspridning. Konstnärlig utveckling står i fokus med kollaborativa 

processer och innovativ teknik, som främjar ökat deltagande. Verksamheten har 

en tydlig internationell inriktning med ett globalt och mångfacetterat nätverk för 

samverkan, där satsningar på större konvent samt kulturexport har påbörjats. 

Organisationen har en flerårig administrativ tradition inom regionen med 

geografisk placering i Gränna. Med sin särart inom scenkonsten utgör 

organisationen en av de viktigaste möjligheterna för att bygga kunskap om 

mångfald och tillgänglighet inom scenkonsten och de tvärkonstnärliga uttrycken. 

Organisationen bör under planperioden ges möjlighet till stabila förutsättningar 

och därmed kunna utvecklas för ökad tillgänglighet och mångfald. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Årligt samråd med Share Music Sweden (mars-maj). 

 Samråd med Statens kulturråd (mars-maj). 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
 Årligt beslut om fortsatt stöd (november-december).  



 

       

2016-03-22 RJL2016/238 

 
 

 

 

Tidigare beslut:  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-03-11: 

200 000 kr i utvecklingsbidrag för 2015. 

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-12-09: 

600 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016.  

 

Uppföljning 2017 
15 mars: Årlig rapport. 

Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   

 

Smålands kulturfestival 
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. 

 

Aktiviteter 2016-2017 

 Årligt samråd med Smålands kulturfestival (mars-maj). 

 Samråd mellan regional utveckling och utbildning och kultur. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
 Smålands kulturfestival söker regionala utvecklingsmedel via regional 

utveckling för genomförande av 2016 års verksamhet. 

 

Tidigare beslut:  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-02-04: 

400 000 kr i utvecklingsbidrag för 2015. 

Uppföljning 2017 
15 mars: Årlig rapport. 

Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan och rapport på tjänstemannanivå inför 

kulturplan 2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   
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Eksjö kammarmusikfestival 
Kammarmusiken är en inriktning inom konstmusiken som det ges allt färre 

tillfällen till att uppleva inom regionen. Festivalen har därför en avgörande 

funktion både för upplevelsen av konstmusik i det mindre formatet men också 

som kunskapsbärare av denna musikform. Eksjö kammarmusikfestival ska stödjas 

under planperioden för att skapa ytterligare en plattform för konstmusiken. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Uppföljning och samråd med Eksjö kommun angående eventuell 

fortsättning av festivalen inför 2017. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Vid fortsatt arbete med festivalen fattas beslut i november-december 2016. 

 

Tidigare beslut:  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-03-11: 

200 000 kr i utvecklingsbidrag för 2015. 

Uppföljning 2017 
Uppföljning och samråd med Eksjö kommun angående eventuell fortsättning av 

festivalen inför 2017. 

 

Vandalorum - Centrum för Konst och Design 
Vandalorum har ambitionen att vara ett internationellt konst- och designcentrum 

med ett nationellt uppdrag och stark regional förankring. Vandalorum är ett konst- 

och designcentrum för kvalificerade presentationer och program inom konst- och 

designområdena, men också i gränslandet mellan dem. Vandalorum utgör en 

viktig mötesplats för det lokala och regionala, men har också en nationell relevans 

genom sina samarbeten med konstnärer, formgivare, den kreativa sektorn och 

näringslivet i övrigt. Vandalorum är den mest tydliga och tillgängligaste noden i 

regionen för kunskapsuppbyggnad, pedagogik och kreativa möten för en positiv 

utveckling av samtidskonst och design. Verksamheten bör under planperioden ges 

tydliga finansiella förutsättningar som grund för utveckling av verksamheten. 

Under planperioden utreds förutsättningar för att Vandalorum ska bli en stabil 

plattform i regionen för samtidskonstens utveckling.  

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Årligt samråd med Vandalorum (mars-maj) 

 Årligt samråd med Värnamo kommun (mars-maj) 

 Samråd med Statens kulturråd (mars-maj) 

 Överföring till verksamhetsbidrag inför 2017. 
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 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

 

Ekonomi 
Årligt beslut (november-december) 

 

Tidigare beslut:  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-06-17: 

1 000 000 kr i utvecklingsbidrag för 2015.  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-12-09: 

1 000 000 kr i utvecklingsbidrag för 2016.  

Uppföljning 2017 
15 mars: Årlig rapport. 

Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan och rapport på tjänstemannanivå inför 

kulturplan 2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   

 

Utvecklingsverksamhet dans 
Under planperioden uppmärksammas dansen som konstform med inriktning mot 

främjande- och utvecklingsverksamheten. Ett särskilt fokus ska läggas på 

tillgängligheten till dans för barn och unga. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Utökad tjänst utvecklare dans/kultur och utveckling från 25 % till 75 % 

utfört inom kultur och utvecklings befintliga budgetram (2016). 

 Ekonomisk översyn för möjligheter till utökad tjänst från 75 % till 100 % 

samt tillförande av utvecklingsmedel. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Uppföljning av handlingsplan samt ekonomisk översyn i samband med 

budgetprocess inför 2017.  

 

Animationsfestival 
Ett konstområde inom regionen som har en lång tradition av kunskapsuppbyggnad 

och nationell uppmärksamhet. Fokus bör ligga på en animationsfestival med 
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inriktning på producentledet och ett breddat innehåll för att möta de strömningar 

som finns inom regionen och på den nationella och internationella arenan. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Omvärldsanalys (2016). 

 Samråd med aktuella intressenter såsom kommuner och fria kulturutövare 

(2016). 

 Samråd med Svenska Filminstitutet (2016). 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

Uppföljning 2017 
Uppföljning av handlingsplan samt ekonomisk översyn i samband med 

budgetprocess inför 2017.  

 

Fristäder 
Som en del i ett aktivt arbete med att skapa samtal om och uppmärksamhet för 

yttrandefriheten, inleddes 2010 ett arbete med att införliva regionen i det 

internationella fristadsarbetet. Målsättningen var att bli medlem i ICORN, den 

internationella fristadsförfattarorganisationen, samt att ta emot en förföljd 

författare i samarbete med någon kommun i länet. Sedan 2013 är Region 

Jönköpings län medlem. 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 i länet. Det fleråriga arbetet har också gett regionen en 

utgångspunkt på den internationella arenan avseende ny kunskap och nya nätverk 

för att vidareutveckla sitt arbete för yttrandefriheten inom regionen. Det är viktigt 

att säkerställa en positiv utveckling och möta viljan och behovet av fler fristäder i 

länet. Det fortsatta arbetet med utvecklingen av Region Jönköpings län som ett 

fristadslän för författare bör fortsätta och utvecklas.  

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Mottagande av Region Jönköpings läns andra fristadsförfattare (2016). 

 Fortsatt utveckling av samverkan med Jönköpings kommun.  

 Samråd med samtliga kommuner inför kommande planperiod angående 

utvecklingen av länet som ett fristadslän. 

 Deltagande i den nationella samordningen av fristäder i Sverige. 

 Deltagande i det internationella nätverket samt ICORNs 

generalförsamling. 
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 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 

 

Tidigare beslut:  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-02-04: 250 

000 kr för 2015.  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-12-09: 

225 000 kr för 2016. 

Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan och rapport på tjänstemannanivå inför 

kulturplan 2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.   

 

Det fria kulturlivet 
Det fria kulturlivet utgör den kreativa grund som ett välmående demokratiskt 

samhälle vilar på. Hur många fria kulturutövare som finns i en region är ett mått 

på hur bra ett samhälle mår. Regionen har idag ingen positiv utveckling av 

etablering av nya konstnärliga utövare. En särskild uppmärksamhet bör därför ges 

till att stimulera det fria kulturlivet och att delta i en positiv utveckling av de 

organisationer och företeelser som kan utgöra en plattform för ett stabilare och 

nyskapande fritt kulturliv. 

Under planperioden utreds hur förutsättningarna för det fria kulturlivet kan 

stärkas. Utredningen görs i samverkan med länets kommuner och som en del av 

kulturkartläggningen. 

 

Aktiviteter 2016-2017 
 Fokusfrågor gällande fri kultur inom kulturkartläggning (2017). 

 Årligt samråd med det fria professionella kulturlivet och 

intresseorganisationer i länet. 

 Samråd med samtliga kommuner i länet.  

 Samråd med KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 

Samarbetsnämnd).  

 Särskilt fokus på det fria kulturlivet i samband med bidragsgivning. 

 I koppling till processarbetet med handlingsplaner utifrån regional 

utvecklingsstrategi identifiera möjligheter till samverkan. 

Ekonomi 
Implementering i ordinarie budgetprocess. 
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Uppföljning 2017 
Mars-maj: Uppföljning av handlingsplan på tjänstemannanivå inför kulturplan 

2018-2020. 

November: Politiskt beslut om kulturplan och handlingsplaner 2018-2020.  

 


