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Utbildning och kultur
Avsändare
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Uppdragsbeskrivningar för samtliga
verksamheter inom
kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås besluta
 att godkänna uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter inom
ramen för kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för uppdrag till
och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen för
kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett särskilt
ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala
kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens
prioriteringar.

Information i ärendet
Uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar har tagits fram i enlighet med vad som
beskrivs i nuvarande kulturplan avseende mål och inriktning, samt som en
konsekvens av vad som påpekats från kulturrådet, dess styrelse och
samverkansrådet. Bifogade förslag till uppdragsbeskrivningar förtydligar
verksamheternas regionala uppdrag samt fastställer en struktur för årlig
uppföljning.
Föreliggande förslag omfattar följande verksamheter:
 Smålands Musik och Teater
 Kultur och utveckling
 Jönköpings läns museum
 Riksteatern Jönköpings län
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Samtliga verksamheter har fått information om uppdragsbeskrivningar samt getts
möjlighet att kommentera förslagen.
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2016-03-22
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Beslutsunderlag



Regional kulturplan 2015-2017
Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping >>2025

Bilagor
Uppdragsbeskrivning 2015-2017 Smålands Musik och Teater
Uppdragsbeskrivning 2015-2017 Kultur och utveckling
Uppdragsbeskrivning 2015-2017 Jönköpings läns museum
Uppdragsbeskrivning 2015-2017 Riksteatern Jönköpings län
Uppdragsbeskrivning 2015-2017 Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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Utbildning och kultur

Uppdragsbeskrivning 2015-2017
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
 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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.
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Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett regionalt arkiv för folkrörelse- och
föreningslivet. Folkrörelser och övrigt föreningsliv i Jönköpings län har en mer än
hundraårig historia, som kan studeras i protokoll och andra handlingar.
Folkrörelsearkivet är en ideell förening, vars medlemmar består av läns- och
distriktsorganisationer samt länets kulturnämnder. Arkivets uppgift enligt
föreningens stadgar är att insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda
arkivalier från organisationer av folkrörelsekaraktär i Jönköpings län.

Uppföljningsprocess





Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars

April
Maj

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivning lämnas via
kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.
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Maj-oktober

November

Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017
Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska långsiktigt planera och agera enligt de
nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt
regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med
verksamhetens egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2015-2017 innefattar
att:














I samverkan med Jönköpings läns arkivförbund utveckla förståelsen och
kunskapen om länets arkiv och dess verksamheter.
Tydliggöra arkivfunktionens roll inom länets kulturutveckling.
Stimulera forskning om länets föreningshistoria.
Verka som en rådgivande funktion inom arkivfrågor i länet.
Utveckla förståelsen och kunskapen om folkrörelsearkivet och dess
möjligheter gentemot länets medborgare.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.

Handlingsplaner
 Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
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genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.
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Förvaltningsnamn

Uppdragsbeskrivning 2015-2017
Jönköpings läns museum
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
 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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.
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Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns museum är en stiftelse bildad av Landstinget, Jönköpings
kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelsens ändamål är ”att
förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga.
Stiftelsen ska huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja
kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell
verksamhet”. Museet arbetar utifrån ett brett och inkluderande perspektiv på
människans livsvillkor utifrån dåtid och samtid. Förutom museets samlingar är
museet djupt involverat i frågor gällande regionens historia, kulturmiljö,
arkeologi, byggnadsvård, konservering, konsthistoria, samtidskonst samt med
sakkunskap och expertisstöd inom varierande områden i samhällsbygget.
Regionen har en varierande struktur av kommunala museer, konsthallar, och
kulturhistoriska föreningar som länsmuseet samverkar med. Sedan 2010 är
verksamheten baserad på statens kulturpolitiska mål. Särskilt det mål som uttrycks
som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. En
utveckling som i museets strävan leder till att människor får möjlighet att ta
tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang.

Uppföljningsprocess





Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
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Tidplan
Datum (mars)

Datum (april)
Datum (maj)

Maj-oktober

November

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivning lämnas via
kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.
Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017
Jönköpings läns museum ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för Jönköpings läns museum 2015-2017 innefattar att:











Ansvara för att lyfta, förtydliga och utveckla begreppet kulturarv via
varierande samverkansformer samt agera som en proaktiv institution.
Inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt sammanhang
prioritera utveckling inom följande områden: kulturmiljövård,
kunskapsutveckling, publika aktiviteter.
Förvalta sina samlingar på ett hållbart och användarvänligt sätt och uppnå
en medveten samlingstillväxt.
Stärka sin identitet som vetenskaplig forsknings- och kunskapsutvecklande
institution.
Ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst- och
kulturupplevelser i Region Jönköpings län.
Utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet utifrån
nationella mål för kulturmiljöarbete.
Stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
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Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.

Handlingsplaner
 Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
 Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
 Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.
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Utbildning och kultur

Uppdragsbeskrivning 2015-2017 kultur
och utveckling
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
 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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.
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Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Verksamhetsbeskrivning
Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens
övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och
kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga
utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god
konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans.
Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av verksamheten i vilken
man med hjälp av riktade ekonomiska stöd sprider god kulturell verksamhet över
hela länet. Kultur och utveckling deltar också i de nationella och
regionöverskridande samtalen om kulturens möjligheter och utveckling. Kultur
och utveckling består av verksamhetsområdena bild och form, bild och
form/gestaltning, dans, film, hemslöjd, regionbibliotek samt yttrandefrihet.

Uppföljningsprocess





Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivning lämnas via
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kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.

April
Maj

Maj-oktober

November

Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017
Kultur och utveckling ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för kultur och utveckling 2015-2017 innefattar att:
















Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och
bildningsområden.
Utveckla det internationella och interkulturella samspelet inom berörda
konst- och bildningsområden.
Arbeta för förbättring av villkor för professionella konstnärliga utövare
inom berörda konst- och bildningsområden.
Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av
berörda konst- och bildningsområden i länet.
Bredda intresset för berörda konst- och bildningsområden.
Vara stödjande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga
utövarna.
Främja samverkan mellan konst- och kulturaktörerna i länet.
Bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.
Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform.
Utveckla dansens infrastruktur i länet.
Vara ett nav för regionens filmkulturella insatser inom pedagogik,
produktion samt visning.
Verka utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar.
Bevaka, tillgängliggöra samt stärka litteraturen och det litterära skapandet
i länet.
Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och
hållbarhetsperspektiv.
Tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap,
formspråk, tradition och kvalitet.
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Driva och stödja projekt om yttrandefrihet, mångfald och demokratiska
rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.

Handlingsplaner
 Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
 Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
 Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.
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Utbildning och kultur

Uppdragsbeskrivning 2015-2017
Riksteatern Jönköpings län
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
 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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.
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Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Verksamhetsbeskrivning
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst. En turnerande
nationalscen för alla. Riksteatern är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer,
nya verksamheter och nya samarbetspartners. Riksteatern ska vara en förebild för
folkrörelser och svensk scenkonst. Visionen är: Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse - för alla överallt. Riksteaterrörelsen skapar mentala krockar på
många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteaterns scenkonst och
andra aktiviteter bidrar till att alla deltar, har inflytande och känner delaktighet i
samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former
för deltagande, delaktighet och inflytande för att skapa morgondagens demokrati.
Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för länets ideella
scenkonstarrangörer som även stöttar utveckling av nya arrangörsföreningar.
Länets elva lokala teaterföreningar och den regionala teaterföreningen är en del av
Riksteatern som arrangerar, förmedlar och utvecklar scenkonst.

Uppföljningsprocess





Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt

2016-03-14

verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivning lämnas via
kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.

April
Maj

Maj-oktober

November

Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017
Riksteatern Jönköpings län ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för Riksteatern Jönköpings län 2015-2017 innefattar att:
















Främja scenkonstens utveckling i sin helhet.
Främja ökat deltagande inom kulturlivet med fokus på scenkonstområdet.
Främja ökat intresse för scenkonst.
Identifiera behov av utveckling och förnyelse samt stärka
kunskapsutvecklingen inom scenkonstområdet.
Stödja och utveckla lokala föreningars arrangörs- och marknadsföringsroll.
Verka för att stödja och utveckla förutsättningar för länets
scenkonstarrangörer.
Samverka med Riksteaterns länsföreningar i Sverige.
Främja ökad samverkan mellan kulturområden, samt mellan kultur- och
andra samhällsområden.
Verka för regional och nationell samverkan inom scenkonstområdet.
Vara ett samrådsorgan inom länet för att bygga nätverk mellan
scenkonsten och civilsamhället.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
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Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.

Handlingsplaner
 Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
 Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
 Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.
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Förvaltningsnamn

Uppdragsbeskrivning 2015-2017
Smålands Musik och Teater
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
 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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.

2016-03-14

Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater är sedan november 2011 etablerade i det nybyggda
huset för scenkonst, Kulturhuset Spira. Verksamheten verkar för ett bra liv i en
attraktiv region genom att i första hand med egna ensembler producera
professionell scenkonst som engagerar, inspirerar och får besökaren att reflektera.
Varje säsong presenterar Smålands Musik och Teater ett varierat utbud av
musikteater, musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna, i och utanför
Jönköpings län. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna
produktionerna med gästspel och uthyrning av scener till externa arrangörer. En
stor del av verksamheten sker utanför Kulturhuset Spiras väggar: i turnéer runtom
i Sverige samt i samarbete med skolor, sjukvård och äldreboenden. Smålands
Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där kulturinslag om möjligt
inkluderas.

Uppföljningsprocess





Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt
verksamhetsberättelse som relaterar till
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uppdragsbeskrivning lämnas via
kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.

April
Maj

Maj-oktober

November

Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2015-2017 innefattar att:













Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i
länet.
Producera och/eller arrangera musik, teater och dans – samt i samarbete
över konstområdena – till regionens medborgare.
Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet i länets
samtliga kommuner och på den nationella och internationella kulturarenan.
Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga till att bli en
nationell angelägenhet.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.
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Handlingsplaner
 Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
 Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
 Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.

