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Revidering av regional Kulturplan 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet besluta 
1. Smålands Musik och Teaters uppdrag breddas med ökat fokus 
på musikteater. 
2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 
Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling och 
attraktivitet. 
3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar samt 
kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i gällande 
kulturplan. 
 
Sammanfattning 
I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål 
och inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 
kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 
framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning. 
Dessa innehåller fastlagda sakområden med vidhängande planer. 
Handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt för de 
kulturpolitiskt prioriterade områdena upprättas för att ge bättre 
utrymme för att lyckas med målstyrningen. 
 
 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
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Justeras 

 

Malin Wengholm   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Revidering av regional kulturplan 
Jönköpings län 2015 - 2017 
 

Förslag till beslut  
 
1. Kulturplanen ändras inte i sitt innehåll under planperioden. 
2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta uppföljningsbara 
verksamhetsbeskrivningar med samtliga verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen. 
Dessa verksamhetsbeskrivningar ska förutom beskrivningar om verksamheternas 
förhållande till de kulturpolitiska målen och prioriteringarna innehålla planer för 
verksamheternas arbete inom områdena: likabehandling, mångfald, tillgänglighet 
och minoritetsspråken i Sverige 
3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta uppföljningsbara 
handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt kulturpolitiskt prioriterade 
områden som beskrivs i gällande kulturplan. 
4. Kulturplanens giltighetstid ska gälla fyra år istället för tre.  
 

Sammanfattning  
I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål och inriktning 
samt som en konsekvens av vad som påpekats från kulturrådet, dess styrelse och 
samverkansrådet, genomförs framtagande av verksamhetsbeskrivningar med årlig 
uppföljning. Dessa innehåller fastlagda sakområden med vidhängande planer. Den 
totala planen gäller under fyra år. Detta för att ge bättre förutsättningar för planen 
att få en positiv inverkan på länets kulturutveckling och för att ge möjlighet till att 
höja konkretiseringsgraden. Handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt 
för de kulturpolitiskt prioriterade områdena upprättas för att ge bättre utrymme för 
att lyckas med målstyrningen. 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-09-10 RJL 2015/749 

 
 

 

 

Information i ärendet 
Fjorton kommuner eller organisationer har valt att inkomma med remisvar. 
 

Beslutsunderlag  
• Inkomna remissvar 
• Regional kulturplan Jönköpings län 2015 -2017 
• Sammanfattande noteringar Statens kulturråd 

 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Landstingsdirektör 
  

Carl-Johan Sjöberg 
Tf. direktör för utbildning och kultur 
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