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Inledning
Den regionala kulturplanen för Jönköpings
län är en plan för utvecklingen av kulturen i
Jönköpings län. Den utgör också underlaget
för Jönköpings läns ansökan om statsbidrag till
Statens kulturråd i de delar som ska ha statlig
finansiering.
Kulturplanen är ett uttryck för en ny modell i
svensk kulturpolitik där samverkan mellan
staten, länen och kommunerna ska förstärkas
som ett led i landstingens nya uppgift att från
2012 fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt den nationella modellen.
Kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommuner, kulturorganisationer, ideella organisationer och fria kulturskapare. Ett omfattande arbete har genomförts med workshops,
offentliga debatter och seminarier.
Kulturplanen omfattar tre år men är ett rörligt
och levande dokument som kan utvecklas,
kompletteras och fördjupas varje år.
Den regionala kulturplanen för Jönköpings län
2012–2014 antogs av landstingsfullmäktige i
november 2011.

Bilder till höger: MUSEUM: Jönköpings läns museum, ritat av arkitekt
Carl Nyrén. TEATER, MUSIK OCH DANS: Kalajs Jönköping. BARN OCH
UNGA: Kastrullorkester i samband med invigningen av Kulturhuset Spira.
BILD OCH FORM: Thomas Nordbergs utsmyckning ”Analog” i Huskvarna
vårdcentrum.
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Fyra prioriterade områden
I Landstingets budget för 2012 avsattes 4 miljoner
kronor för utvecklingsinsatser och medfinansiering av projekt under planperioden.
Inom planen bedöms följande fyra områden ha
den största potentialen att utvecklas i enlighet
med de nationella och regionala kulturpolitiska
målsättningarna.

1. Teater, musik och dans
En tydlig gemensam länsprioritering är att
fortsätta utvecklingen av scenkonsten. De viktigaste utvecklingsområdena för teater, dans
och musik finns beskrivna i kulturplanen.
Smålands Musik och Teater är med sina nya
lokaler, Kulturhuset Spira ett nav för scenkonsten i länet. Verksamheten tillfördes under 2012
cirka 25 miljoner kronor i ökat driftanslag varav
cirka 20 miljoner kronor avsåg lokalkostnader.
En satsning på musik för och med barn och
unga är en del av utvecklingen. Vi vill stärka
nuvarande samarbete ytterligare med Östgöta
Blåsarsymfoniker och Norrköpings symfoniorkester. Ambitioner finns också att utöka
teaterverksamheten till repertoarteater och
inom musikverksamheten att genom egna
anställningar minska inhyrning av musiker.
Vår bedömning är att ett årligt ökat statligt stöd
bör utökas med 3 miljoner kronor.

2. Bild och form
I kulturplanen lyfts ett antal områden fram som
behöver utvecklas bland annat samverkan mellan aktörerna inom området och utveckling av
de internationella kontaktytorna.
Det finns en samsyn kring och vilja i länet att
stödja och utveckla bildkonsten.
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Under 2011 inrättades en tjänst som utvecklare
bild och form i länet.
Arbetet med att förverkliga projektet
Vandalorum har pågått under ett antal år
och med bland annat finansiellt stöd från
Landstinget med 15 miljoner kronor.
En första etapp har nu förverkligats genom ett
aktivt ekonomiskt stöd från donatorer och det
lokala och regionala näringslivet. Vandalorum,
Centrum för Konst och Design i Värnamo, har
av såväl Kulturdepartementet som kulturutskottet ansetts som ett intressant projekt som
bär upp ett nytänkande som kan ge värdefulla
impulser inom konst- och designområdet. För
att kunna realisera den planerade verksamheten utlovades och reserverades i statsbudgeten från 2003 en summa på 8 miljoner kronor
som verksamhetsstöd.
På grund av att projektets genomförande kraftigt försenades drogs reservationen tillbaka i
2006 års budgetproposition. I samband med
behandlingen av frågan i riksdagens kulturutskott höll majoriteten öppet för att frågan om
statsbidrag kunde prövas på nytt när projektet förts i hamn. Den dåvarande minoriteten i
utskottet bestående av allianspartiernas företrädare reserverade sig mot beslutet.
I reservationen anfördes kritik mot att det utlovade verksamhetsstödet drogs in, då projeket är
av stort intresse såväl regionalt som nationellt.
Krav ställdes på regeringen att de utlovade ekonomiska resurserna skulle säkras i kommande
budgetar.
För att möjliggöra en utveckling i enlighet
med intentionerna och säkra den fortsatta verksamheten behövs ett årligt verksamhetsstöd.
Eftersom anläggningen och verksamheten är

SAMMANFATTNING

i en uppbyggnadsfas kan en rimlig nivå på ett
verksamhetsstöd vara lägre än vad som ursprungligen bedömts.
Vår bedömning är att ett årligt statligt stöd i
detta skede av utvecklingen bör uppgå till minst
3 miljoner kronor.
Andra områden att utveckla är regional
samverkan mellan Jönköpings och Kronobergs
län för att utveckla bild- och formområdet men
även samarbete med andra län. Samarbetet kan
till exempel vara ett gemensamt utvecklingsprojekt med Smålands Konstarkiv och Regionförbundet Södra Småland.

3. Museiverksamhet och kulturarv
Jönköpings läns museum har visionen om att
bli nästa generation museum. Museet vill ha
ett nytt förhållningssätt till bland annat transparens, delaktighet, samverkansformer och
tolkningsperspektiv men även förståelse kring
samhällsutvecklingen och det nya Sveriges förutsättningar. Mångfaldsperspektivet blir således en av grundstenarna för att möjliggöra en
gestaltning av ett levande kulturarv.

Flera processer har inletts för att stärka barnoch ungdomskulturen i Jönköpings län, vilka till
stora delar kan verka ur ett såväl regionalt som
nationellt perspektiv.
Jönköpings län vill utveckla ett kompetenscentrum för barn- och ungdomskultur. Kompetenscentrat ska verka för utveckling av samarbeten
inom barn- och ungdomskultur, stimulera till att
göra kulturen mer tillgänglig för barn och unga
och utveckla Jönköpings län till ett nationellt
centrum för pedagogisk utveckling inom såväl
konstområdena som kulturarvet.
Vi vill via regionala medel se till att skolorna
garanteras kultur i olika former, en så kallad
kulturgaranti. Modellen förutsätter lika finansiering på kommunal såsom regional nivå.
För denna utveckling tillsammans med utveckling av kulturarvspedagogik vid Jönköpings läns
museum anhåller vi om statliga utvecklingsmedel
på 1,5 miljoner kronor.

Jönköpings läns museum ska utvecklas till en
nod för kulturarvspedagogik ur ett regionalt och
nationellt perspektiv med inriktning mot nästa
generation museum.
För att realisera denna satsning anhåller vi om
att staten tillskjuter medel som också ligger inom
ramen för kulturutveckling för barn och unga.

4. Barn och unga
Barn- och ungdomskulturen är ett prioriterat
område och har en stark förankring inom länets
kulturpolitik. Både den interaktiva möjligheten
för barn och unga att möta professionella utövare som den upplevelsebaserade kulturen, är
viktiga delar att arbeta med och utveckla inför
framtiden.
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Länets kulturmål
Länets kulturplan utgår från de kulturpolitiska mål
och visioner som finns på nationell, regional och
lokal nivå. Samverkansmodellen är det gemensamma verktyg som skapar förutsättningar för
dessa olika nivåer att samverka till förmån för
länets kulturutveckling.

Kultur i samverkan skapar kreativa projekt
och nya lösningar. Samverkan ska stärkas mellan regionala kulturverksamheter, kommuner,
organisationer, föreningar, näringsliv och fria
kulturutövare, professionella och amatörer.
Samverkan ska ske lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt.

Nationella kulturpolitiska mål

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.

Kulturen ska verka inåt och utåt. Inåt för att
skapa identitet, glädje och stolthet åt länets
invånare. Utåt för att ge lyskraft åt länet, öka
attraktionskraften och på så sätt bidra till att
attrahera besökare och bosättning i länet. Alla
kulturformer ska enskilt och i samverkan kraftfullt bidra till regionens utveckling och attraktivitet.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken

Grundläggande mål

•

•
•
•
•

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

Förnyelse och konstnärlig frihet
Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
Samverkan
Regional utveckling och internationalisering
Hälsofrämjande kultur
Jämställdhet
Barn och ungdomars utveckling
Bildning och demokrati
Bruka och bevara.

Regional kulturpolitisk vision

Lokala kulturpolitiska mål

Genom kultur och kunnande, lust och lärande vill vi skapa ett rikt liv i en kreativ region.
Kulturen speglar regionens dåtid, nutid och
framtid. Kulturens betydelse är mångfacetterad. Kulturen ska för den enskilde betyda möjlighet till eftertanke, inspiration, rekreation,
deltagande och underhållning. Våra kulturuttryck ska vara utmanande, lockande och
experimentella samtidigt som de traditionella
värdena bevaras.

De lokala kulturpolitiska målen skiljer sig
med små variationer från de nationella och
regionala. I de fall några skillnader kan skönjas
är då kulturpolitiska aspekter betonas som en
del i det lokala kulturutvecklingsarbetet i möte
med civilsamhället.
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I den framtida utvecklingen av kulturplanen
och samverkansmodellen bör dessa lokala
målsättningar tydliggöras för att utveckla
samverkan och samarbete över kommun-

MÅL

gränserna,
mellan
kommunerna
Landstingets verksamheter.

och

Det råder dock en samstämmighet inför
frågor rörande kulturens möjligheter som en
viktig faktor för samhällets totala utveckling,
kulturen som en tillväxtfaktor och en del i den
hållbara utvecklingen.
Barn och ungas rätt till och delaktighet i kultur är en fråga som engagerar. Tillgängligheten och samspelet med civilsamhället för att
utveckla nya strukturer, dialoger och kommunikationer anses som prioriterade områden.

årets samråd och dialog kan följande kulturpolitiskt prioriterade områden lyftas fram:
• Den kulturella infrastrukturen till förmån
för det konstnärliga skapandet
• Kultur och hälsa
• Tillgängligheten till kulturen
• Barn och ungas rätt till kultur
• Utveckling av nya strukturer till förmån för
en breddad dialog och kommunikationsmöjligheter gentemot civilsamhället
• Det digitala livet
• Kultur som tillväxtfaktor och som del i det
hållbara samhället
• Internationellt och nationellt utbyte.

Gemensamma prioriteringar
Med de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen som grund och efter det gångna
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Organisation
Då processen med att ta fram länets kulturplan
inleddes stod det tidigt klart att detta arbete skulle skapa ett verktyg för ett breddat kulturpolitiskt
samtal med stor delaktighet, en gemensam vilja
att identifiera samt stödja kultursektorn och dess
utveckling i framtiden. Landstinget i Jönköpings
län ses i detta sammanhang som en sammanhållande part. Samverkansprocessen har inneburit formaliseringar av tidigare tillfälliga nätverk
samt nya kultur- och konstpolitiska mötesplatser.

Landstinget i Jönköpings län
Regionala utvecklingsdelegationen har det kulturpolitiska uppdraget med ansvar direkt under
landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Delegationen har särskilt:
• att leda och samordna arbetet inom utbildning, kultur, regionala tillväxtfrågor, trafik
och infrastruktur samt allmän regional
utveckling
• att inom sitt ansvarsområde bereda ärenden till landstingsstyrelsen vilket även
innefattar yttranden på remisser avseende
offentliga utredningar, promemorior med
mera
• att besluta i sådana frågor där folkhögskolas och gymnasieskolas styrelse enligt lag
eller förordning har att fatta beslut och
där beslutsrätten inte i särskild ordning är
delegerad
• att besluta om bidrag till kulturaktiviteter
inom anvisad budgetram
• att besluta om utdelning av kultur- och
arbetsstipendier samt konstnärlig
utsmyckning
• att hålla sig informerad om ärenden som
behandlas i Regionförbundet samt
• att i övrigt kontinuerligt följa och vara
informerad om verksamheten inom sitt
ansvarsområde.

10

Arbetet sker i enlighet med målen i den kulturpolitiska visionen. Administrativt stöds delegationens arbete av den Regionala utvecklingsförvaltningen på uppdrag av Landstingsdirektören.

Länets kommuner
Länet hade 2010 cirka 337 000 invånare. Av
dessa bor cirka 128 000 i Jönköpings kommun.
I de övriga tolv kommunerna varierar folkmängden från cirka 30 000 invånare och neråt.
Med dessa förutsättningar avseende befolkning
och en mindre tjänstemannaorganisation som
ofta har att arbeta med flera politikområden än
kultur inom sina ansvarsfält, ges andra förutsättningar för att bedriva ett kulturpolitiskt utvecklingsarbete i de mindre kommunerna. Den
kulturpolitiska organisationen är i en majoritet
av kommunernas kultur- och fritidsnämnder.
Tre kommuner har renodlade kulturnämnder.
Jönköpings kommuns storlek och möjligheter
skapar även förutsättningar för de regionala
kulturinstitutionerna som samtliga har sin utgångspunkt i Jönköping. Jönköpings kommun
utgör även den kommun som har störst möjligheter och kraft att utveckla det fria kulturlivet.

Regionförbundet i Jönköpings län
Regionförbundet är den politiska arenan för
samverkan och regional utveckling i Jönköpings
län. Uppdraget är att ansvara för det regionala
tillväxtarbetet, främja hållbar utveckling och
tillväxt mot målet: ett snabbare, öppnare och
smartare län. Regionförbundets verksamhet
omfattar fem strategiska områden:
• Livsmiljö och attraktivitet
• Kommunikationer
• Näringsliv
• Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
• Internationell samverkan.
Regionförbundet ägs till en tredjedel av
Landstinget och två tredjedelar av kommunerna.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Samverkan för utveckling
Den utvecklingsinriktade samverkan kring
kulturpolitiken bör syfta till att:
• stärka medborgarperspektivet genom
kommunalt inflytande
• tydliggöra resursbehoven och ge förutsättningar för ekonomiska prioriteringar
• underlätta kulturverksamhet över
kommungränserna
• synliggöra regional samverkan
• tydliggöra och skapa förutsättningar
för lokala kulturpolitiska planer
• ge utrymme för förändring och lokala
skillnader
• genomföra interregional samverkan
• utveckla utbildningsalternativ inom kultursektorn till förmån för länets utveckling
• synliggöra länet i samverkan med den
nationella nivån.

Samverkan ska leda till
•
•
•
•
•
•
•

gemensam finansiering och förbättrade
underlag för prioriteringar
kunskapsutbyte och kompetensöverföring
nätverksbyggande
stärkt samverkan med civilsamhället
effektivare beslutsprocesser
forskningssamarbete
samordning av nationella och europeiska
utvecklingsprojekt.

•

•

kunskapsöverföring och inspiration där
kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med länets kulturpolitiker och tjänstemän kan samtala om
och ta fasta på framtidens kulturpolitiska
utmaningar.
En årlig sammankomst då representanter
för kommunernas kulturnämndspresidier/motsvarande träffar representanter
för den regionala utvecklingsdelegation
inom Landstinget för samtal och ömsesidig dialog om gemensamma intressen för
utveckling av interkommunal och regional
kulturverksamhet.
Vid behov möjliggöra för såväl kommuner
som Landstinget att genomföra enskilda
kulturpolitiska samtal.

Tjänstemannanivån föreslås prioritera sitt fortsatta arbete med genomförandet av kulturplanen enligt följande:
• Fortsatta samtal i etablerade nätverk
• Samtal med kommunerna inom tre
geografiska områden
• Samtal utifrån enskilda kommuners prioriterade insatsområden utifrån kulturplanen.

Mötesplatser för kulturlivet

Landstinget i Jönköpings län vill stödja en utveckling med att skapa nya gemensamma mötesplatser för det kulturpolitiska samtalet, för
att därigenom möjliggöra en ökad kulturpolitisk kompetens samt en förbättrad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen.

Landstinget i Jönköpings län har inom sina
verksamheter sedan tidigare etablerat dialog
och kontakter med länets kulturliv. Det är dock
av största vikt att dessa kontaktytor och dialogforum tydliggörs, utvecklas avseende vem som
deltar och formaliseras med syfte att samråda
om kulturplanens genomförande och utveckling.

Den kulturpolitiska mötesplatsen utvecklas
genom:
• Ett kulturting. En årligen återkommande
kulturpolitisk mötesplats för dialog,

För att uppnå detta föreslås följande:
• Ett kulturforum med inbjudan till hela
kulturlivet och civilsamhället
• Årlig dialog med kulturinstitutioner och

Nya mötesplatser för kulturpolitiken
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•
•
•
•
•

verksamheter som Landstinget fördelar
statliga verksamhetsbidrag till för uppföljning och utveckling av uppdragsbeskrivningar
Årlig dialog inom enskilda konstområden
Dialog med kulturlivets intresseorganisationer och folkbildningens organisationer
Bibliotekschefsträffar i samverkan med
kulturchefsnätverk
Kulturchefsträffar i samverkan med kulturoch musikskolechefsnätverk
Årligen återkommande regional kulturarvskonferens.

Mötesplats med staten
Utöver de statliga medel som Landstinget i
Jönköpings län kommer att fördela från central nivå i framtiden, kommer staten att lägga
ytterligare medel till kulturutveckling i regionerna. Då Jönköpings läns kulturverksamheter på både den regionala och kommunala
nivån har mycket att erbjuda är det av största
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vikt att Jönköpings län intensifierar sitt samtal
med statens företrädare för att uppnå en tydligare identifiering av länets påverkan på den
nationella nivån.
Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län
och Landstinget bör förstärkas och utvecklas
i syfte att kunna identifiera gemensamma utvecklingsområden.
Områden som kulturarv, kulturmiljövård,
landsbygdsutveckling och integration är några
av de ansvarsfrågor som bör komma upp i en
framtida dialog med bärighet på den regionala
kulturplanen. I vissa avseenden kan det även
vara av vikt att tydliggöra roller och ansvarsfördelning.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Landstingets kulturuppdrag
Landstingets engagemang inom kulturområdet
avser institutionell kultur genom Smålands Musik
och Teater, Jönköpings läns museum, Länsbibliotek Jönköping samt ett omfattande stöd till det
fria kulturlivet.

Jönköpings läns museum har som huvudsyfte
att tillgängliggöra och skapa delaktighet kring
det levande kulturarvet. Detta gör man genom
att låta användarna ta aktiv del av sin historia,
nutid och framtid för att låta erfarenheter och
kunskap bli del i vardagslivet.

Teater, musik och dans

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som
huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta
aktiv del av sin historia, nutid och framtid.

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar förutom musik-, teater- och musikteaterproduktioner även dansproduktioner. Goda förutsättningar finns för att skapa
nya och bredare kontaktytor med publiken.
Smålands Musik och Teater verkar för att nå och
engagera länets alla invånare med ett varierat
utbud för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer
och teatrar eftersträvas, för att minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda
uppsättningar.
Ett varierat musikutbud för en bred publik
erbjuds. Musik framförs med en hög grad av
professionalism med heltidsengagerade musiker. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker är ett naturligt
inslag i verksamheten och skapar förutsättning
för nya mötesplatser och ny publik. En bärande
del av Smålands Musik och Teaters verksamhet är att bredda intresset och engagemanget
för kulturen, genom samverkan med amatörer,
barn och ungdomar, studieorganisationer med
flera.

Övergripande mål är att
• dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt
på olika sätt göra detta tillgängligt för
allmänheten
• samla, vårda och visa äldre och samtida
konst
• vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en
mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla.
Genom verksamheten ska Stiftelsen Jönköpings
läns museum främja de demokratiska värdena
och en fri debatt.
Med dessa uppgifter som bas pågår en positiv
profilförstärkning av museets verksamhet. Ett
mer uppsökande publikt arbete liksom engagemang i nutidsrelaterade frågor som nya stadsbyggnadsvisioners påverkan på vår kulturmiljö
är goda exempel på profilering.

I november 2011 invigdes Kulturhuset Spira.
Kulturhuset Spira är en resurs för hela regionen.

Tillgängligheten till museets samlingar och
verksamheter ska särskilt uppmärksammas.

Museiverksamhet

Övrig kulturverksamhet

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Landstinget är, tillsammans med Jönköpings
kommun och Hembygdsförbundet, stiftare
av Jönköpings läns museum. Stiftelsen

Landstinget ska stödja verksamhet som främjar
kulturell mångfald och konstnärligt skapande,
eftersom det formar ett attraktivt län. Stödet
kan vara i form av bidrag till föreningar och
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organisationer eller ekonomiskt stöd och
engagemang vid kulturaktiviteter. Men också
genom Landstingets egen verksamhet inom
dans, film, konst, hemslöjds- och kulturaktiviteter.
Kulturutvecklarna inom dans, film, hemslöjd
samt bild- och form ska arbeta för att öka kunskapen och intresset inom respektive kulturverksamhet. Tyngdpunkten i deras arbete är
riktad till barn och ungdomar. De arbetar även
för att stimulera skapande genom föreställningar, föreläsningar, kurser och utställningar.
Den
konstnärliga
utsmyckningen
av
Landstingets lokaler finns där för att ge
stimulerande miljöer för besökare och medarbetare. Landstingets konstinköp stödjer dessutom
konstens utveckling och ger arbetstillfällen för
konstnärer.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
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.

Regional biblioteksverksamhet
Inom biblioteksverksamheten tar Landstinget
ett regionalt ansvar för verksamhetsinnehåll,
utveckling och finansiering av ett länsbibliotek. Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att initiera och driva utveckling,
bygga nätverk, fortbilda bibliotekspersonal och
övriga förmedlare samt komplettera kommunbibliotekens mediebestånd.
Målet är att folkbiblioteken i länet ska vara attraktiva och intressanta aktörer i kunskaps- och
informationssamhället. Biblioteken kan på så
sätt vara en bidragande faktor till den regionala tillväxten, där det av ekonomiska, rationella
och kulturpolitiska skäl är befogat.
Uppgiften handlar om
• regional fortbildning av bibliotekspersonal
• kompletterande medieförsörjning och
upplysningsservice
• rådgivning och information
• specialtjänster inom vissa delområden
(till exempel barn och ungdom, invandrare och flyktingar, talböcker)
• biblioteksutveckling.

Huvuduppgifterna är att
• samla och förvara handlingar, trycksaker,
bilder och föremål från länets föreningar
• inventera föreningsarkiv i länet
• stimulera forskning om länets föreningshistoria
• ge råd i arkivfrågor till länets organisationer.
En viktig del är att informera allmänhet, föreningar, skolor om möjlighet att använda arkivet. Verksamheten finansieras genom statliga
anslag, bidrag från Landstinget och länets
kommuner samt av medlemsavgifter.

Övriga organisationer
Landstingsbidrag kan även lämnas till andra
organisationer än de som redovisats. Förutsättningen är att de bedriver regional verksamhet
inom kulturområdet och att denna inte kan inordnas i annan bidragsordning.
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Bild till höger: Dansrepetioner inför
invigningen av Kulturhuset Spira, Jönköping.
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Kulturens utvecklingmöjligheter
Med den samlade bild som ges då de kulturpolitiska utgångspunkterna, gemensamma
kulturpolitiska prioriteringar och nuvarande
verksamhet vägs samman kan ett antal utvecklingsområden identifieras. Detta är gjort med
en indelning utifrån konstområden/sektorer och
kulturpolitiska aspekter. Konstområden vars
statliga medel ska fördelas av Landstinget i en
framtid och aspekter som har kommit fram som
viktiga att ingå i kulturplanen i de genomförda
samråden.

Vissa utvecklingsmöjligheter kan återkomma
på mer än ett ställe i kulturplanen.

Konstområde: Teater, dans och musik
Jönköpings län vill
• Utveckla Kulturhuset Spira till en nod för
scenkonsten med en stark identitet.
• Stödja ett barn- och ungdomscentrum för
scenkonsten i länet.
• Stimulera samverkan inom scenkonsten
mellan institutionerna, de fria utövarna
och kommunerna.
• Stärka scenkonstens möjligheter till samverkan med civilsamhället.
• Stimulera tvärkonstnärlig utveckling.
• Öka nationell samverkan och
internationellt utbyte.
• Stärka arrangörsleden.
• Öka tillgängligheten inom scenkonsten.
• Permanenta daglig träning för dansen
inom länet.
Smålands Musik och Teater flyttade under
2011 in i Kulturhuset Spira, som nu är verksamhetens huvudsakliga produktionsplats för
musik, teater och dans.
Kulturhuset Spira är också navet för att nå ut
med verksamheten över hela länet. Detta
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utvecklar de tre konstområdenas identitet och
kvalitativa möjligheter att producera professionell scenkonst till förmån för länets invånare.
Verksamhetens möjligheter att utveckla en repertoarbaserad produktion över alla scenkonstområdena i de nya lokalerna bör beaktas, då
detta kommer att utveckla den egna verksamheten, öka tillgängligheten och nå en bredare
publik.
Alla barn och ungdomar har rätt att utveckla
sin kreativitet, sina färdigheter och erfarenheter i länets musik- och kulturskolor. En viktig pedagogisk samverkanspart för grundskolan och gymnasieskolan, och en plattform utifrån vilken den enskilda kommunens
kulturliv kan uppnå en positiv utveckling.
Särskild uppmärksamhet bör därför riktas mot
länets musik- och kulturskolor, för att uppnå
en utvecklad samverkan mellan skolorna och
Smålands Musik och Teater.
Dansen som konstnärligt utvecklingsområde
och dess möjlighet att etablera sig och utvecklas i länet ska stimuleras.
Möjligheten för en etablering av fria grupper
med en självständig identitet inom scenkonsten
är en viktig del för utvecklingen av scenkonsten
i länet. Samverkan mellan institutionerna, det
fria kulturlivet och möjligheten för länets kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras. Regionala uppdrag bör ges till de fria
grupperna. Särskilt bör detta beaktas inom den
fria dansen samt den framtida utvecklingen av
Teateri.
Det fortsatta samarbetet för scenkonstens institutioner med olika grupperingar inom civilsamhället bör utvecklas ytterligare för att
stärka kunskapen för konstområdena och stimulera interaktiviteten över generationsgrän-
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serna och amatörgrupper inom konstområdet.
Scenkonstinstitutionens arbete med att tillgängliggöra verksamheten både ur ett deltagarperspektiv och ett upplevelseperspektiv bör
tydliggöras. Smålands Musik och Teaters verksamhet inom Freja Musikteater ska utvecklas i
samarbete med andra aktörer i Jönköpings län.
Freja Musikteater bör stimuleras till verksamhet och samarbete över hela länet.
Kulturorganisationen Share Music med målsättning att ge människor oavsett funktionsnedsättning eller förkunskaper tillgång till aktiviteter på hög konstnärlig nivå, bör få del av
framtida verksamhetsmedel för utveckling av
sina aktiviteter i länet.
Konstnärlig utveckling genom gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar
olika konstformer i nya uttryck och format bör
beaktas. Jönköpings Sinfonietta bör med sin
flexibilitet genom genre och konstformsöverskridande projekt utveckla sitt konstnärliga
uttryck. Jönköpings Sinfonietta och Smålands
Dramatiska ensembles vilja till att utöka antalet skådespelare och musiker bör beaktas.
Medverkan i internationella nätverk och internationella utbyten ska stimuleras. Flera nya
möjligheter för scenkonsten att nå ut etableras
då länets kommuner gör investeringar för att
utveckla den lokala kulturella infrastrukturen. Därför bör samverkan och dialog mellan
institutionerna/producenter, arrangörsled och
kommuner avseende turnéer/regional verksamhet utvecklas. Kommunikationerna i länet
är i detta fall en avgörande faktor för en god
tillgänglighet; därför bör utvecklingen av ett
system med ”kulturresor” intensifieras.
Smålands Musik och Teater och Riksteatern i
Jönköpings län arbetar för att främja scenkonst
i sin helhet, särskilt för barn och unga. Riksteatern i Jönköpings län är samverkansorgan för
de lokala scenkonstarrangörerna inom länet.
Riksteatern nationellt utgör en omfattande

kompetens till förmån för den lokala utvecklingen och etableringen av nya mötesplatser
för scenkonsten inom länet. Samarbetet mellan Riksteatern i Jönköpings län och Smålands
Musik och Teater har inneburit en positiv arrangörsutveckling för länet. Ett samarbete som
bör stimuleras till förmån för den kulturella
infrastrukturen i länet inom scenkonstområdet. Smålands Musik och Teater gör en satsning på musik för och med barn och unga från
Jönköpings län i Kulturhuset Spira med stöd
från Kulturrådet. Med projektbaserad verksamhet kommer barn och unga i alla åldrar att involveras i musikens utvecklingssatsningar. Ett
utvecklingsprojekt av unga arrangörer prioriteras under denna satsning.
En samverkan har inletts mellan Riksteatern i
Jönköpings län och Landstingets verksamhet
kultur och utveckling för att identifiera utvecklingsbehoven och gemensamma insatser
för förnyelse och utveckling inom Jönköpings
län. Mångfald, jämställdhet, delaktighet och
tillgänglighet är perspektiv som ska integreras
i arbetet. Barn och ungas rätt till kultur ska särskilt prioriteras i detta utvecklingsarbete med
utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

Konstområde: Bild och form
Jönköpings län vill
• Synliggöra bild- och formområdets
regionala strukturer och aktörer.
• Tillämpa det så kallade MU-avtalet.
• Genomföra principen om att avsätta
en procent av budgeten vid större till- och
nybyggnationer till konstnärlig gestaltning.
• Stimulera samverkan mellan de fria
aktörerna, institutionerna och kommunerna.
• Utveckla länets internationella kontaktytor.
• Förstärka kunskapsöverföringen inom bildoch formområdet i hela länet.
• Stimulera konstnärlig utveckling.
• Förbättra konstnärernas villkor.
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Bild- och formområdet i Jönköpings län befinner sig i en omställningstid. De kommersiella
gallerierna blir färre samtidigt som den offentligt finansierade bildkonstens möjligheter
växer. Flera starka utställningsaktörer och arrangemang/festivaler är under utveckling.
Detta innebär att ansvaret för den konstnärliga
utvecklingen och relationen till de fria utövarna inom området allt tydligare måste bäras av
den offentliga verksamheten.
För att skapa bättre kunskap om den regionala strukturen och därigenom ge upphov till
nya mötesplatser mellan utövare och konstproducenter, bör ett antal huvudaktörer och
företeelser uppmärksammas och stimuleras.
En fortsatt utveckling av innehållet i den inrättade tjänsten utvecklare bild och form i länet är
direkt avgörande för att stimulera nya mötesplatser mellan konstproducenter och utövare i
framtiden. Konstpedagogikens möjligheter för
att skapa ett breddat intresse över generationsgränserna bör ägnas särskild uppmärksamhet.
En inventering av det fria konstlivet, konstorganisationer och nätverk tydliggör framtida utvecklingsmöjligheter och kontaktytor.
Länet bör bedriva en tydlig inriktning och information mot att avtalet om medverkandeoch utställningsersättning (MU) om möjligt
tillämpas i hela länet.
Landstinget i Jönköpings län bör vara ett föredöme då det gäller att driva principen om en
procent av budgeten till konstnärlig gestaltning
vid all större tillbyggnad och all nybyggnation.
Museer/konsthallar och utställningsarrangörer/festivaler inom samtidskonsten utvecklar
sina möjligheter. Inom denna grupp är utvecklingen mellan institutioner som Jönköpings
läns museum, de kommunala konstinitiativen/
museerna, ideella sektorn och de fria utövarna
viktiga att stimulera.
Stödet till internationella nätverk och internationella utbyten bör förstärkas. Större ut-
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ställningsverksamheter med regionalt intresse
som Smålands Konstarkiv och Vandalorum,
Centrum för Konst- och Design i Värnamo, bör
stärkas som konstnärliga och utvecklingsmässiga referenspunkter ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Arbetet ska
ske genom regional samverkan mellan konstaktörer med hänsyn till en större geografi än
Jönköpings län. Insatserna ska stärka konstens
position i länet samt stärka förutsättningarna
för internationellt utbyte.
För att underlätta möjligheten för de fria utövarna att bedriva sin konstnärliga verksamhet
på professionell nivå inom länet, bör det förutom det som har nämnts ovan även inledas ett
arbete med att ta fram förslag till utformning
av ett ateljéstöd.

Konstområde: Museiverksamhet
och kulturarv
Jönköpings län vill
• Aktivt stödja utvecklingen av nästa
generation museum inom uppdraget
för Jönköpings läns museum.
• Stärka samspelet mellan regional och
kommunal museiverksamhet.
• Tillgängliggöra kulturarvets betydelse
och utvecklingsmöjligheter.
• Utveckla kompetens och dokumentationsformer.
• Utveckla museernas aktualitet
avseende samhällsfrågor.
• Öka tillgängligheten genom den digitala
utvecklingen.
• Synliggöra Jönköpings läns museum
i det regionala arbetet.
• Ge ett kulturpolitiskt uppdrag till
Polarcenter i Gränna.
I Jönköpings läns museums målplan framträder
visionen om att bli nästa generation museum. I
uttrycket inbegrips ett nytt förhållningssätt till
bland annat transparens, delaktighet, samverkansformer och tolkningsperspektiv. I ambitionen att vara ett nästa generation museum
ligger förståelse kring samhällsutvecklingen
och det nya Sveriges förutsättningar.
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Mångfaldsperspektivet blir således en av
grundstenarna för att möjliggöra en gestaltning av ett levande kulturarv. Emellertid kommer det behövas specifika insatser i form av
kompetensutveckling, interaktion med omgivningen och nya arbetsformer.
För att stärka förutsättningarna för att kulturarvsbegreppet ska kunna genomgå en förnyelse behöver samspelet mellan regional och kommunal museiverksamhet stärkas. Nya former
för finansiering och samarbete bör utvecklas.
Museets aktiviteter bör förankras via noder och
specifika platser i länet som man kan utgå ifrån
då det gäller pedagogiskt arbete för varierande
åldersgrupper. Det finns anledning att se över
organisationen och samverkansformerna för
hur den pedagogiska aktiviteten på de kommunala museerna och Jönköpings läns museum
skulle kunna samordnas både i form av resurser
och kunskapsutveckling.
Ett förtydligande av det stora omfånget av
kulturarvsbegreppet bör genomföras samt en
kartläggning av delar som kan stärka betydelsen av redan pågående insatser och aktiviteter.
Genom att blanda perspektiven från civilsamhället med institutionens uppdrag, är det troligt att museerna kan komma att öka sin betydelse i vardagen och därigenom bli del av det
meningsfulla livet.
I museets tidigare historia har en av de dominerande dokumentationsformerna varit skriven
text. Till viss del har fotografiet varit en viktig
dokumentationsform men texten som informations- och faktabärare är trots allt den mest
förekommande. Delvis har det berott på att det
tidigare var allt för kostsamt att använda rörlig
bild eller ljud för att registrera och dokumentera relevanta ”objekt”. Idag när tekniken är
överkomlig, till mycket låga kostnader, finns
det anledning att utveckla kompetens och dokumentationsformer för att komplettera texten
som instrument för att bevara och samla på för
kulturarvet viktiga företeelser.
Utvecklingen av visualisering i digitala miljöer
är på snabb frammarsch och kan nyttjas och

bidra till att nya pedagogiska möjligheter utvecklas så väl som att vara ett verktyg för att
möjliggöra utveckling inom andra samhällsområden.

Konstområde: Konst- och kulturfrämjande konsulentverksamhet
Jönköpings län vill
• Fortsätta att utveckla de regionala kulturutvecklarnas roll som nätverksbyggare,
kunskapsöverförare och kompetensbärare.
Många av de utvecklingsmöjligheter som bärs
inom den konst- och kulturfrämjande verksamheten finns beskrivet inom flera av planens övriga rubriker inom såväl konstområdena som
inom aspekterna.

Konstområde: Arkivverksamhet
Jönköpings län vill
• Utveckla förståelsen och kunskapen
om länets arkivverksamhet.
• Tydliggöra arkiven i de regionala
kulturnätverken.
Arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. Föreningarnas arkiv utgör en viktig dokumentation av det demokratiska samhällets
framväxt. De bidrar också till förståelsen av
dagens samhälle, och en fortsatt insamling av
arkiv kommer vara till nytta för vårt framtida
samhälle. Kunskapen om och förståelsen för arkivverksamheten måste därför utvecklas.
Jönköpings läns folkrörelsearkivs prioriterade
områden är att utgöra en samlande faktor för
alla medlemsföreningar och övriga enskilda
arkiv. Information, service och kontakt med
länets kommuner är en viktig del som länstäckande arkivorganisation. Folkrörelsearkivet vill
verka genom att i första hand rikta sig till unga
vuxna, och i ett fortsatt och utvecklat ABMsamarbete (Arkiv Bibliotek Museum). Folkrörelsearkivets utvecklingsarbete att tillsammans med unga vuxna utveckla nya metoder
för att öka intresset för historia och demokratifrågor bör särskilt följas.
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Folkrörelsearkivets ambition att närma sig
invandrarföreningarna, för att låta deras föreningsarkiv bli en naturlig del av länets föreningshistoria, bör uppmuntras.

lighet till nya visningsplatser, nya uttryck och
berättelser. En utveckling som stödjer möjligheten till digital tillämpning och nya visningsplatser bör förstärkas.

Inom Landstingets verksamhet ligger fokus
på varje enhets kärnverksamhet. Den vård av
arkivhandlingar som bör göras blir då ofta lidande. Även de utrymmen som används för att
arkivera fysiska handlingar behöver vårdas.
När fokus riktas mot kärnverksamheten blir
kostnaden för arkivutrymmen något mindre
angeläget och behovet av att använda dessa utrymmen till kärnverksamheten ökar.
Av denna anledning finns det ett behov av se
över möjligheten att skapa centrala utrymmen för allt arkivmaterial under resterande
planperiod. Detta bör ske på sätt som de flesta
landsting och regioner gör eller redan gjort.
Eftersom arkiveringen av digitala system kommer att eskalera blir kontakten mellan arkivet
och IT-centrum allt viktigare. Detta är något
som behöver beaktas när det gäller placeringen
av arkivlokaler. Att samla allt arkivmaterial
på ett ställe ökar tillgängligheten till arkiverat
material och kontrollen av arkiveringen.

Film och rörlig bild är ett pedagogiskt redskap
som ger möjlighet till nya kommunikationsmedel i de lärande processerna. Det är därför
avgörande för filmens utveckling i länet att ge
goda förutsättningar för barn och unga att få
tillgång till teknik och teknisk kompetens samt
en fullt utvecklad filmpedagogisk verksamhet i
hela länet.

Kommunarkiven och Landsarkivet i Vadstena
är några av de åtskilliga andra aktörer som verkar inom länet. Länet bör underlätta samverkan mellan dessa arkiv.

Konstområde: Filmkulturell verksamhet
Jönköpings län vill
• Stärka strukturerna kring filmen och
dess utövare.
• Utveckla kopplingen mellan barn- och
ungdomsverksamhet, växthusverksamhet
och professionell verksamhet.
• Stödja kunskapsöverföringen avseende
den digitala utvecklingen.
• Utveckla den animerade filmen till ett
konstnärligt utvecklingsområde inom
länet.
Filmen och den rörliga bilden som uttrycksmedel och kommunikationsyta är på stark frammarsch. Den digitala tekniken skapar tillgäng-
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Kopplingen mellan barn- och ungdomsverksamheten som främst bedrivs av länets kulturskolor, och den talangutveckling som stöds
inom länet, bör få en tydligare koppling mot de
semiprofessionella och professionella filmarbetarna i länet.
Strukturerna innanför vilka de professionella
och semiprofessionella utövarna verkar, bör
tydliggöras i ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna och därigenom identifiera behov och ge förutsättningar för nya mötesplatser åt filmen och dess utövare i länet.
Genom projektet Barnfilmbyn – ett småländskt
centrum för berättarkonst inom rörliga bilder
med utgångspunkt från Astrid Lindgrens hembygd, läggs grunden för ett nytt besöksmål. Filmernas hus har potentialen att bli ett aktivitetscentrum inom film för barn och unga, liksom
ett för branschen efterfrågat inspirations-, kunskaps- och resurscentrum inom barnfilm.
Ett fördjupat samtal om den animerade filmens utvecklingsmöjligheter i Eksjö kommun
och som ett konstnärligt utvecklingsområde i
Jönköpings län bör intensifieras. Detta för att
skapa stabilitet och kontinuitet för en inriktning inom filmen i Jönköpings län med nationell uppmärksamhet.
En målsättning med utveckling av ett nordiskt
branschcentrum för animerad film i Eksjö kommun bör gälla. Under planperioden bör samtal
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inledas med branschen, övriga regionala parter, Eksjö kommun och de nordiska samarbetsparterna om utvecklingen av en stabil framtid
för denna satsning.

Konstområde: Hemslöjdsfrämjande
verksamhet
Jönköpings län vill
• Stärka hemslöjdens möjligheter till att
utveckla personliga identiteter utifrån det
egna skapandet.
• Utveckla möjligheterna för hemslöjdsområdet att vara en kunskapsbärare för en
samtida hållbar utveckling.
• Möjliggöra den digitala utvecklingen som
kopplar ihop det lokala med det globala.
• Ge förutsättningar för enskilda individers
medvetna val och nya former för entreprenörskap.
Den hemslöjdsfrämjande verksamheten inom
Jönköpings län har under de senaste åren kunnat arbeta för en ny syn på hemslöjden, som
visar en generös och tillåtande attityd mot de
som är intresserade av handgjort skapande och
vad handgjort skapande kan betyda för individen och samhället. Ett arbete som bör följas
upp och ytterligare förstärkas.
Arbetet med den samtida och hållbara hemslöjden ska utvecklas, där barn och ungdomar
och det egna skapandet har stor betydelse. Den
digitala världen ger förutsättningar för ett nytt
sätt att skapa hemslöjd på. Här finns nya mötesplatser, uttryck och möjligheter och hemslöjd har redan en stor plats i detta nya synsätt.
Här sprids teknikkunskap och idéer, det skapas
nya samarbeten och det lokala binds ihop med
det globala. Det handlar om praktisk samhällsutveckling med kultur/näring, där hållbar utveckling är en självklarhet. Aktiva nätverk skapar inspiration över jorden, via nätet, men man
är ändå aktivt delaktig och engagerar sig lokalt.
Hemslöjden arbetar för ett närmare liv med en
bred syn på närproducerat.
Handgjort skapande ger möjlighet till utveckling. Medvetna val kan skapa det unika och utveckla identitet genom handgjort skapande, att

ha det egna livet i sina egna händer och kunna
påverka världen. Hemslöjd har blivit ett sätt att
göra medvetna val. Nya former för entreprenörskap. Ett sätt att visa samhällsengagemang.
Detta är slöjdens nygamla möjlighet som nu
upptäcks av den nya generationen, alltså våra
barn och ungdomar. Hemslöjdens möjligheter
inom detta framtidsområde och nytänkande
bör tydliggöras och förstärkas.

Konstområde: Litteratur
Jönköpings län vill
• Medverka till att erbjuda möjligheter
för litterärt skapande i länet.
• Stödja ökad profilering av författare
och litteratur knutna till länet.
• Genomföra ett aktivt mottagande av
fristadsförfattare i länet.
• Utveckla fler litterära mötesplatser.
• Stimulera till ett gränsöverskridande
samarbete mellan civilsamhället och
offentliga organisationer för att stödja
läsfrämjande insatser.
Litteraturen är grunden för lusten till läsande
och lärande. I kombination med medier och
kompetens uppstår det unika som är folkbibliotekens arv och litteraturens framtida möjlighet. En del av bildningen. Litteraturen som en
konstform öppnar nya perspektiv och arenor.
En ökad uppmärksamhet bör därför ges åt det
litterära skapandet i länet och förmedlandet av
detsamma och under vilka förutsättningar som
denna verksamhet bedrivs idag. Författarskap
som uttryck för det mångkulturella samhället
ska uppmärksammas.
Samarbetet med länets litterära nätverk, folkhögskolor, biblioteken, Högskolan för lärande
och kommunikation i Jönköping och studieförbunden bör utvecklas för att ge förutsättningar
för en gränsöverskridande mötesplats till stöd
för läsfrämjande insatser.
Mottagande av fristadsförfattare ska genomföras som en del i ett aktivt arbete med att ge
kulturen en tydligare plats i det demokratiska
och globala samhället. Dessutom ges förut-
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sättningar för att syresätta länets kulturliv och
kulturdebatt. Förutsättningar för de mindre
kommunerna att ta emot fristadsförfattare ska
uppmärksammas.
I länet finns en rad aktörer inom det litterära
området och en mängd aktiviteter av skilda slag
genomförs. För att synliggöra, tydliggöra, ta
tillvara och lyssna in ambitioner samt visioner
genomförs ”Ett samlat litteraturår i Jönköpings
län”. Resultatet kommer, i dialog med aktörerna, ligga till grund för att utveckla det strategiska arbetet med litteraturen som konstform.

Biblioteksverksamhet
Jönköpings län vill
• Stärka arbetet med att ta fram strategiska
planer inom länets biblioteksverksamhet.
• Stödja ökad mediesamverkan mellan offentligt finansierade bibliotek.
• Utveckla samverkan mellan olika professioner till förmån för ungas språkutveckling
och lärande.
• I samarbete med folkbildningen stödja utvecklingen med den digitala delaktigheten.
• Stödja processer för ökad profilering och
utformning av attraktiva miljöer.
En förutsättning för ett bra liv i ett attraktivt
län är ett nät av väl fungerande bibliotek av
hög kvalité vad gäller medier, lokaler och kompetens. I länet finns ingen utvecklad tradition
eller kultur för samverkan mellan folkbiblioteken eller med övriga offentligt finansierade
bibliotek.
Bibliotekens roll i ett samhälle som i snabb takt
digitaliseras är unik. Människor riskerar att
hamna i utanförskap då de alternativa kommunikationsvägarna upphör innan de nya verktygen behärskas av alla. Därför bör ett utvecklingsarbete i samverkan med studieförbund
och folkhögskolor intensifieras för att öka den
digitala delaktigheten. Särskild uppmärksamhet bör ges till utvecklingen av bibliotekariers
digitala kompetens och att stödja utvecklingsarbeten med tydligt digitalt fokus vad gäller
tillgänglighet.
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Biblioteken som plats för formella och informella möten, fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Bibliotekens attraktivitet
skulle öka om de profilerade sig i dialog med
närsamhället, en samverkan som skapar nya
möjligheter, både i det fysiska och det virtuella
biblioteksrummet. Ett sådant arbete ska stödjas
genom ökad samverkan i det virtuella biblioteksrummet. Att kartlägga och stödja processer
för ökad profilering samt bibliotekens arbete
med att forma attraktiva miljöer är en angelägen uppgift.
Att stimulera barn och ungas språkutveckling
och lust till läsande och lärande är en kärnverksamhet i bibliotekens arbete. Ett arbete som kan
och ska ske i samspel med alla andra aktörer
som möter barn och unga i sina verksamheter.
Kreativ läsning är Länsbibliotek Jönköping och
länets folkbiblioteks samlade aktiviteter och en
bas för metodutveckling för barn och ungas läsning. Berättelsen, språket och bibliotekets roll
kommer att vara de centrala delarna.
Syftet med Kreativ läsning är att synliggöra
bibliotekens arbete för att främja läs- och språkutveckling bland barn och unga, att öka dialogen mellan biblioteken och andra aktörer och
att skapa möjligheter för metod- och kompetensutveckling. Målet är att genom den ökade
samverkan bättre utnyttja de resurser och kompetenser som finns för att öka läsförståelsen.
Läsambassadör i Jönköpings län är ett regionalt
projekt inom ramen för Kreativ läsning.
Därför bör en kartläggning avseende samverkan och nätverk inom länet utifrån ett läsandeoch lärandeperspektiv genomföras. En inledande process i samverkan med utbildningssektorn
för att följa upp skollagens intentioner avseende
skolbibliotek bör påbörjas, samt att stödja samverkan mellan olika professioner.
Medierna utgör tillsammans med personalens
kompetens basen i bibliotekens verksamhet.
Medielandskapet ändrar karaktär och biblioteken måste följa med och samtidigt vara en
garant för tillgänglighet ur ett brett perspektiv.
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Ett medvetet och målinriktat arbete bör därför
genomföras för att kartlägga medieströmmarna inom länet, och därigenom medverka till
en ökad mediesamverkan mellan biblioteken i
länet. Särskild uppmärksamhet ska ges till att
stödja implementeringen av digitala medier
och nya format, samt att stödja personalens
kompetens avseende mediers utveckling.
Framtagandet av en strategisk plan i harmoni
med bibliotekslagen, för ett gränsöverskridande samarbete med brukarna i fokus är ett
första steg för att utveckla en biblioteksverksamhet i länet med hög kvalitet, där samtliga
resurser tas tillvara och där brukarnas behov
och intresse är i fokus. Därför bör Länsbibliotek
Jönköping ges ett särskilt uppdrag att initiera
och ansvara för framtagande av en strategisk
plan för biblioteksverksamheten i Jönköpings
län, samt att stödja arbetet med uppföljning
av planen.

Folkbildning
Jönköpings län vill
• I samverkan med folkbildningen utveckla
nya former för bidragshantering gentemot
studieförbunden.
• Verka för att stärka samverkan mellan folkbildningen och länets kulturaktörer.
Kultur och folkbildning är viktig för samhällets
utveckling sett bland annat ur ett demokratiskt
perspektiv.
Den organiserade folkbildningens regionala
nätverk - tio studieförbund, nio folkhögskolor
och övriga folkbildande organisationer, finns
representerade över hela länet. Folkbildningens breda kontaktnät, nationellt och internationellt, skapar förutsättningar för levande,
utvecklande och integrerande mötesplatser
som på många sätt utgör basen för ett levande
kulturskapande i hela länet.

en ökad livskvalitet för medborgarna. Länets
ideella krafter och idéburna organisationer är
viktiga parter i utvecklingen av en kultur tillgänglig för alla. I detta avseende utgör folkbildningen en avgörande samordnande faktor.
Landstinget vill i samverkan med folkbildningens aktörer utveckla nya former för bidragshantering och uppföljning med syfte att synliggöra
samspelet med folkbildningen och att anpassa
bidragssystemen till samhällsutvecklingen. En
del i detta arbete bör vara att träffa fleråriga
överenskommelser, för att öka synligheten och
samspelet med folkbildningen. Med detta arbete kan Landstinget utgöra ett stöd och en kunskapsbärare gentemot länets kommuner för att
underlätta administrativa rutiner och utveckla
möjligheterna för studieförbunden att verka i
och mellan kommunerna.
Landstingets kulturverksamheter och kulturutvecklare arbetar aktivt med att stötta folkbildningen genom att utveckla och genomföra
kulturella verksamheter och därigenom öka
synligheten och samspelet med folkbildningen.
En särskild uppmärksamhet bör i detta fall
riktas från Landstingets kulturverksamheter
gentemot länets folkhögskolor för att undersöka på vilket sätt kulturverksamheterna kan
utgöra en kulturpedagogisk kraft samt vara en
aktiv del i att möta skolornas elever som professionella utövare. Möjligheterna med att utveckla nya eftergymnasiala kulturutbildningar
inom folkhögskolorna bör ses över i syfte att
tillskapa länet ytterligare kreativa krafter.
Landstinget och länets kommuner ger folkbildningen stabila förutsättningar att fungera som
kulturbärare i hela länet. Genom att bejaka det
livslånga lärandet tillgodoses att kultur och
folkbildning finns i hela länet under hela livet.

Folkbildningens utbredning i länet ger en unik
komplettering till kulturinstitutionerna och
borgar för kvalitet runt utövandet. Den främjar deltagarkultur/amatörkultur och bidrar till
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Övriga utvecklingsområden
- kulturpolitiska aspekter
De kulturpolitiska aspekterna är ett antal
redskap för att driva kulturen djupare i agendan
inom offentlig politik genom att integrera kulturpolitiken med andra områden.

Kultur och hälsa
Jönköpings län vill
• Skapa hållbara strukturer inom området
kultur och hälsa.
• Göra kultur och hälsa till ett tydligt
ansvarsområde med befogenheter och
ansvar.
Kultur (kultur och hälsa) som verktyg inom
vård, omsorg och rehabilitering, bör vara en
permanent verksamhet med ansvariga (på en
eller flera enheter) med tydligt ansvar, befogenheter och resurser.
Ett aktivt förankringsarbete med god spridning
i vård, omsorg och inom kultur är en nödvändighet för att uppnå en utvecklingsinriktad
verksamhet. Denna verksamhet syftar till att
skapa bättre livskvalitet och minskat vårdbehov, vara en aktiv del i en läkningsprocess och
att visa på hur kultur kan berika den vardagliga
vårdsituationen för patienter, boende och personal.
Landstinget, Regionförbundet och länets kommuner driver folkhälsofrågorna.
För att samordna och effektivt utnyttja de resurser som finns avseende kultur, kultur och
folkhälsa inom Landstinget i Jönköpings län,
länets kommuner och organisationer, krävs beslut för att initiera ett strategiskt arbete. Landstingets aktiva deltagande i de nationella och
nordiska nätverken för kultur och hälsa är en
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förutsättning för att komma åt forskning och
kunskap inom området.
Landstingets uppgift är att öka kunskapen om
nya rön inom vården och stimulera till tillämpning av evidensbaserade behandlingsformer.
Det bör även gälla kulturens roll i vård, omsorg
och rehabilitering. Detta bör ske såväl inom den
egna organisationen som i samverkan med länets vård- och omsorgsutbildningar. Anhörigas
möjligheter att ta del av kunskap ska inte underskattas. Arbetet med att initiera ”Kultur på
recept” har påbörjats mot bakgrund i befintlig
forskning och positiva resultat från den nationella nivån.

Kultur och näringsliv/
Kulturella och kreativa näringar
Jönköpings län vill
• Konkretisera och utveckla den regionala
strategin för de kulturella och kreativa
näringarna.
• Medverka till att stärka kompetensen hos
befintliga affärsstödsystem.
• Utveckla nya arenor och mötesplatser mellan kultursektorn och näringslivsutvecklingen inom kommunerna.
Jönköpings län har en stor tillväxtpotential
vad det gäller kulturella och kreativa näringar.
Näringslivet i länet är präglat av tillverkningsindustri och har en relativt låg andel tjänsteproducerande företag och företag inom kulturella och kreativa branscher. Det finns ett starkt
samband mellan utbildning, högskola och
framväxten av kulturella och kreativa näringar
och i länets större orter ser vi att denna process har startat, med företag som direkt knyter
an till högskoleutbildningar på orten. I mindre kommuner och i länet i stort är utbudet av
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högre utbildning en viktig faktor för att få i gång
en utveckling inom denna sektor. Det är därför
avgörande för framväxten av dessa företag att
både näringslivspolitik och utbildningspolitik
tar ett närmande till kulturpolitiken. Det är
väsentligt att denna sektor uppmärksammas
i länet då det dels behövs en ökad mångfald i
ekonomin för långsiktig stabilitet, dels behövs
en ökad sysselsättning för bland annat kvinnor
och ungdomar.
Ur en kulturpolitisk synvinkel är det viktigt att
det i länet finns en grogrund för att kunna utöva och utveckla sitt konstnärskap, inte minst
när det håller på att växa fram olika starka arenor i länet; scenkonst, konst och design, digitalkultur med flera. Den starkaste utvecklingen
sker av naturliga skäl i de största städerna, där
det finns en kritisk massa. Det är mycket viktigt
att knyta ihop länet med en infrastruktur där
de olika arenorna hänger ihop och kommunicerar med varandra. Först då kan vi uppnå en
reell tillväxt inom området. Kulturpolitiken bör
stärka denna ekonomiska sektor på ett antal
områden, för att kulturella och kreativa näringar ska få samma möjligheter att växa som andra
branscher får i vårt län. Därför är arbetet med
att konkretisera och utveckla den regionala
strategi som tas fram för de kulturella och kreativa näringarna inom ramen för den kompetens
som finns inom kultursektorn, avgörande i ett
framtidsperspektiv.
Turismen är idag viktigare för den svenska bytesbalansen än bilindustrin. Den omsätter idag
253 miljarder kronor i Sverige och har en potential att fördubblas till år 2020, enligt Svensk
Turism. De flesta turister som kommer till
Jönköpings län kommer antingen för att delta i
mötesaktiviteter eller för naturupplevelserna. I
en framtid kan det industrihistoriska arvet utgöra en viktig del för dessa upplevelser.
Region Jönköpings identitet är splittrad.
Småland är ett starkt varumärke, men delas
med många andra och kan inte användas av
hela regionen. I det varumärkesarbete som
påbörjats för regionen lyfts särskilt entrepre-

nörsandan och kreativiteten fram i slogans
som ”The Creative Heart of Sweden”. KKN kan
användas för att stärka ett varumärke genom
bland annat storytelling, bilder, filmer, starka
kulturprofiler och utveckling av turistattraktioner.
Tidigare genomförda kartläggningar och studier avseende kulturturismen och dess starka
koppling till kulturarvet, bör återaktualiseras
och värderas utifrån den kunskap och framtida
utveckling som lyfts fram i länets strategi för
framväxten av företagande inom KKN.
Inom arenor för konst och design, scenkonst
och digitalkultur håller det på att byggas upp
en infrastruktur i länet där viktiga noder skapas, som exempelvis Vandalorum, Kulturhuset
Spira, SpelArena i Jönköping, Gummifabriken
i Värnamo och Designregion Småland. Dessa
arenors satsning på spjutspetsar inom sitt område bör uppmuntras; de kan i förlängningen
också bidra till att nya företag skapas genom att
möjliggöra mentorskap för unga utövare i länet.
Organisationer som arbetar med nyföretagande bör få utbildning om de särskilda villkor som
råder för företagande inom de kulturella och
kreativa näringarna. I många fall finns det i
denna sektor en bristfällig kunskap i affärsutveckling och företagande då fokuseringen ofta
ligger på gestaltning och idéer snarare än att
driva ett företag. Affärsstödssystemen måste
få kunskap för att kunna stärka dessa näringar
inom deras särskilda villkor, med oregelbundna inkomster, ett konstnärligt förhållningssätt
och så vidare.
Att skapa möten för att uppnå en aktiv samverkan mellan kultur- och näringspolitik genom
att uppmuntra till regelbundna gemensamma
möten mellan företrädare för kultursektorn,
Regionförbundet och för näringslivsutveckling
i kommunerna, är en förutsättning för utvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna.
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Barn och unga
Jönköpings län vill
• Utveckla ett kompetenscentrum för
barn- och ungdomskultur.
• Utveckla samarbeten för forskning inom
barn- och ungdomskulturen.
• Stödja utvecklingen av en länsövergripande kulturgaranti i samarbete med länets
kommuner.
• Stimulera kulturens tillgänglighet för barn
och unga.
• Stödja en utveckling så att FN:s barnkonvention kan utgöra grunden för samverkan
och verksamhet inom länets kulturverksamheter.
• Utveckla Jönköpings län till ett centrum
för pedagogisk utveckling inom konstområdena.
Barn- och ungdomskulturen upplevs av många
som ett prioriterat område och har en stark förankring inom länets kulturpolitik. Både den
interaktiva möjligheten för barn och unga att
möta professionella utövare som den upplevelsebaserade kulturen, beskrivs som viktiga delar
att arbeta med och utveckla inför framtiden.
Landstingets kulturverksamheter har en avgörande roll i att driva på en sådan utveckling.
En breddad dialog och kunskapsöverföring till
förmån för en större tillgänglighet till kulturlivet för barn och unga bör intensifieras och
formaliseras. Ett arbete som det är viktigt att
involvera länets kommuner; dess kulturskolor,
bibliotek och föreningsliv i.
Kulturutvecklarna inom Jönköpings län bör
samordnas och samlokaliseras för att utgöra
en samlad kompetenskraft gentemot kommunerna och föreningslivet i detta avseende. Kontaktytor och samarbeten med regionala och nationella organisationer och ett processinriktat
arbete bör gälla, för att bättre nyttja de regionala resurserna.
Organisationen och samordningen inom kommunerna kring Skapande skola varierar över
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länet. Utbyte av kompetens, erfarenheter samt
utveckling av nätverk för Skapande skola i länet
kan samordnas av länets kompetenscentrum
för barn- och ungdomskultur.
Riksteatern Jönköpings län och Landstinget i
Jönköpings län har i ett pågående innovationsarbete sökt nya gemensamma samarbetsformer, för att skapa förutsättningar och finna nya
vägar för att ge barn och unga tillgång till kultur i deras vardag.
Som en följd av att detta regionala samarbete
har utvecklats och intensifierats har en regional avsiktsförklaring skrivits. Avsiktsförklaringens huvudtes är att jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet ska integreras och
särskilt beaktas i det fortsatta arbetet, samt att
barn och ungas rätt till kultur ska prioriteras
med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.
Samarbetet bör ske innanför länets kompetenscentrum för barn- och ungdomskultur.
Som en del i ett framtida processinriktat och
forskningsbaserat arbete har ett samarbete
mellan Landstinget i Jönköpings län, Riksteatern Jönköpings län och Riksteatern inletts,
där de regionala kulturpolitiska målen tillsammans med Riksteaterns gemensamma mål utgör grunden för arbetet inom demokratiprojektet ”Det händer nu”. Ett arbete som ska präglas
av stor öppenhet gentemot kulturlivets aktörer
i Jönköpings län. Innovation och utveckling är
två ledord i den gemensamma strävan.
Inom ramen för projektet ”Det händer nu” ska
följande frågor besvaras:
• På vilket sätt kan ungas erfarenheter och
kunskaper kompetensutveckla de befintliga organisationsstrukturerna?
• Hur kan vi skapa förutsättningar för ett
ungt inflytande i länets demokratiprocesser, där syftet är att utveckla kulturen och
tillgängligheten till kulturen, så att kulturen blir mer relevant för denna målgrupp?
• Vilka är framtidens arenor för den skapande kulturen? Hur uppstår en arena? Hur
definieras en arena?
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I länets strävan att stimulera utökade och organisatoriskt enklare möjligheter för barn och
unga att få tillgänglighet till mötesplatser med
den professionella kulturen, har ett flertal
kommuner uttryckt en vilja med en gemensam
utveckling av en kulturgaranti med inriktning
mot den breda kulturen. En modell och ett utvecklingsverktyg som har kopplingar till Skapande skola och som skulle kunna utgöra en
kraft även i de kulturpedagogiska processerna.
I ”Budget 2010 med flerårsplan 2011–2012”
beslutades att alla landstingsfinansierade verksamheter ska införliva FN:s konvention om
barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, i sina verksamhetsplaner. Barnkonventionen ska vara ett styrande dokument och
verktyg för att förbättra barns och ungdomars
villkor inom Landstingets ansvarsområden.
Syftet är att fastställa alla verksamheters ansvar för att tillämpa Barnkonventionen i sitt
uppdrag. Det innebär att barnperspektivet tas
med i verksamhetsplaneringens olika perspektiv. Syftet är också att inspirera alla medarbetare till att utveckla lyhördheten och respekten
för barns och ungas synpunkter och att verka
för barns bästa i beslut och åtgärder. Åtaganden
gentemot FN:s barnkonvention gäller för alla
som arbetar inom kulturplanens områden.

Mångfald
Jönköpings län vill
• Stimulera och säkra mångfalden inom
länets kulturliv.
Mångfalden får sitt uttryck i länet där ett mångkulturellt samspel kan skapas och stärkas.
Kulturlivet i länet ska ges utrymme för olika
kulturella uttryck och genrer, liksom för både
professionell verksamhet och deltagarkultur.
Det ska präglas av öppenhet och tillgänglighet.
Grundsynen att ålder, kön, etnicitet och kulturell bakgrund är en resurs i arbetet med att utveckla länets kulturliv bör gälla.
För att göra kulturlivet tillgängligt och meningsfullt för alla länets invånare bör ett mång-

faldsperspektiv stimuleras genom att beakta utformning av anslags- och bidragsgivning samt
att ett arbete med mångfaldsplaner initieras
inom Landstingets verksamheter och gentemot
de som tar emot regionala bidrag. Mångfaldsperspektivet bör vara en del i dialogen med länets kommuner och stimuleras inom ett särskilt
ansvar som mångkulturkonsulent.

Delaktighet
Jönköpings län vill
• Utveckla nya bidragsformer till förmån för
utveckling och delaktighet.
• Stärka samspelet mellan kulturlivet och
den ideella sektorn.
Genom samverkan med civilsamhällets ideella
sektorer och idéburna organisationer kan nya
förutsättningar för delaktighet utvecklas. Nya
former för utvecklingsarbete inom detta område bör uppmärksammas. I en tid av snabba
förändringar inom och utom länet och med örat
mot omvärlden bör möjligheten till snabba omprioriteringar kunna göras för att kunna möta
önskemål om delaktighet i att utveckla kulturlivet.
Nya bidragsformer och möjligheter till kulturpolitiska uppdrag bör ses över som en del i att
utveckla kulturen och att finna nya vägar för
delaktighet.
De digitala mötesplatserna har en stor möjlighet att skapa delaktighet under förutsättning
att tillgången till den digitala utvecklingen kan
säkerställas.

Tillgänglighet
Jönköpings län vill
• Öka tillgängligheten till kulturinstitutionerna och de fria utövarnas verksamheter.
• Möjliggöra etablering av nya arrangörer
inom kulturområdet.
Kulturen i Jönköpings län ska sträva efter att
vara tillgänglig för alla med särskild betoning
på grupper som hamnar utanför samhällets
traditionella gemenskaper. Kulturen ska göras
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tillgänglig geografiskt, praktiskt, virtuellt och
mentalt.
Under utvecklingen av det nya scenkonsthuset i Jönköping, Kulturhuset Spira var en av
grundförutsättningarna att husets nya möjligheter också skulle innebära större möjligheter för scenkonsten ute i länets kommuner. En
förutsättning som bör utvecklas och förtydligas i takt med att länets kommuner allt mer
visar ett aktivt ansvar för att tillgängliggöra
nya kvalitativa mötesplatser för kulturen gentemot kommunernas medborgare. Exempel på
detta är ombyggnaden till ett nytt kulturhus i
Nässjö, utvecklingen av kulturhuset Fenix i
Vaggeryd och kommande satsningar så som
ett nytt kulturcentrum i Gummifabriken i
Värnamo och utvecklingen av Gisleparken i
Gislaved till en ny kulturmötesplats med inriktning mot barn och unga. Jönköpings läns
museum utvecklar under de närmaste åren noder och replikpunkter för museet ute länet för
att bredda tillgängligheten till samlingarna och
möjligheten till samverkan.
I samband med att dessa möjligheter blir tydligare bör dialogen kring tillgängligheten utvecklas mellan institutionens företrädare och
kommunerna. I dessa samtal bör de kommunala behoven tydliggöras jämte de politiska
målsättningarna.
De fria utövarnas verksamheter är beroende av
hela regionen som spelplats samt de förutsättningar som ges till att arbeta över de regionala
gränserna. Att skapa tillgänglighet till denna
verksamhet även i de små kommunerna och
att dessa verksamheter ska kunna utvecklas
och att nya ska tillkomma, är en av de bärande
faktorerna i den samverkan som kan utvecklas
mellan kommunerna.
Kommunernas förvaltningar tillsammans med
föreningslivet är de huvudsakliga arrangörerna
av kultur och det kulturutbud som förmedlas i
kommunerna.
Starka arrangörer är en förutsättning för att
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länets institutioner och verksamheter samt det
fria kulturlivet ska nå ut till sin publik och mottagare. I förlängningen kan inte kommunernas
förvaltningar utvecklas som kulturarrangörer
utan måste rikta in sig på att bli organisationer
med en tydlig beställarfunktion. I det läget blir
det övriga arrangörsledet den huvudsakliga
samverkansparten för producenterna.
Arrangörsorganisationer med stödjande och
samordnande kompetenser, så som Riksteatern
och Skådebanan i Jönköpings län utgör stabila
igångsättare inom arrangörsutvecklingen och
bör uppmärksammas i en framtida dialog om
arrangörernas förutsättningar att verka i länet.
Inrättandet av ett arrangörsbidrag bör ses över.
De allmänna kommunikationerna och länsinvånarnas möjligheter att ta sig till olika
kulturhändelser i Jönköping kommun och
besöksmål ute i länet är grundläggande för
tillgängligheten till institutionerna och kulturverksamheterna. Även här bör förslaget med
regionala subventioner kopplat till idén med
”kulturresor” beaktas.
Inom länets kulturverksamheter är samverkan
och samarbete en viktig del i att tillgängliggöra kulturen gentemot publiken och enskilda
målgrupper. Samverkan mellan kommunernas kulturverksamhet så som mediesamverkan inom biblioteksområdet, är processer som
bör utvecklas och ges kompetensstöd från den
regionala nivån.

Jämställdhet/Jämlikhet
Jönköpings län vill
• Att ett aktivt jämställdhetsarbete
genomförs för att de kulturpolitiska
målen ska uppnås.
• Att stärka jämställdhetsperspektivet i
framtida anslags- och bidragsgivning.
Utgångspunkt i jämställdhetsarbetet inom länets kulturliv bör vara att ett jämställt kulturliv
bidrar till kvalitet, mångfald och tillgänglighet
genom att fler erfarenheter och berättelser presenteras.
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Arbete för jämställdhet/jämlikhet är därför
nödvändigt för att de kulturpolitiska målen
ska kunna uppnås. Erfarenheter och villkor i
detta arbete bör inte endast utgå från könstillhörighet. Ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och
religiös åskådning är exempel på faktorer som
påverkar individers möjligheter till delaktighet
och inflytande, och som därför bör vara en aktiv del i det kontinuerliga arbetet.
Jämställdhetsperspektivet ska genomgående
beaktas i bidrags- och anslagstilldelningen.
Det innebär att en checklista för jämställdhetsarbetet arbetas fram med avsikten att användas gentemot ansökande kulturaktörer,
civilsamhället och de egna verksamheterna.
Jämställdhetsperspektivet skrivs in i de framtida uppdragsbeskrivningarna för de egna
verksamheterna, och i avsiktsförklaringar/
uppdragsöverenskommelser som tillämpas
gentemot kulturorganisationer som uppbär
kulturpolitiskt motiverade bidrag eller utvecklingsbidrag.

Utvecklingssamverkan med fokus på
forskning och analys
Jönköpings län vill
• Utveckla en tydligare samverkan med
Högskolan i Jönköping.
• Stödja en systemutveckling avseende uppföljning och statistik inom kulturområdet.
Högskolan i Jönköping har inom HLK (Högskolan för lärande och kommunikation) en utbildning och forskarkompetens som har starka
kopplingar direkt eller indirekt till kulturområdet och därtill inom Landstinget närliggande
områden.
Möjligheten till ett ömsesidigt utbyte mellan
Högskolan i Jönköping och Landstingets kulturutvecklares verksamhetområden bör tydliggöras och utvecklas. Att applicera forskning på
den producerande kulturen och inom kulturutvecklarnas utvecklingsområden ger inte bara
nya kvalitativa utgångspunkter och mötesplat-

ser för forskningen. Den kan också vara ett tydligt förändringsinstrument och påvisa nya riktningar inom den enskilda kulturverksamheten,
så kallad tillämpad forskning. Specifika insatsområden inom kulturpedagogiken och de estetiska läroprocesserna kan utgöra gemensamma
utgångspunkter.
Landstinget och länet vill verka för att ett samverkansavtal med Högskolan i Jönköping arbetas fram under den berörda planperioden.
För att kunna utveckla kulturplanens möjligheter som ett aktivt instrument avseende kulturutvecklingen i hela länet bör i samråd med
länets kommuner nya arbetsmodeller och uppföljningssystem utvecklas. Modeller som kan
utgöra basen för gemensamma analyser och
vara uppföljningsbara gentemot enskilda målgrupper.

Det fria kulturlivet
Jönköpings län vill
• I samarbete med kommunerna utveckla
strategier för en positiv etablering och
utveckling av det fria kulturlivet.
• Kartlägga och analysera det fria kulturlivets förutsättningar i Jönköpings län.
• Genom samverkan mellan offentliga parter
öka de offentliga stödmöjligheterna för
det fria kulturlivet, samt att ge det professionella fria kulturlivet arbetsvillkor som
möjliggör uthålliga etableringar.
Förändringar för att stärka utvecklingen inom
det fria kulturlivet i länet beskrivs under flera
av rubrikerna i denna kulturplan.
Det fria kulturlivet med sin bas i det professionella kulturutövandet lever en undanskymd
tillvaro i länet. Till stora delar saknas kulturutövare som agerar på den fria arenan inom flera
av konstarterna.
De fria kulturutövarna utgör en vital del av ett
läns kulturella utveckling, inte bara för konstarterna i sig utan också för att stärka möjlighe-

29

UTVECKLINGSOMRÅDEN - KULTURPOLITISKA ASPEKTER

terna till tvärkonstnärliga möten och innovativa processer inom andra sektorer, så som KKN.
Mångfalden och tillgängligheten till kulturen
stärks avsevärt med uthålliga och konstnärligt
nyfikna fria kulturutövare inom grupper eller
enskilda personer.
Under planperioden bör en samverkan inom
länet genomföras för att söka gemensamma
lösningar på hur det fria kulturlivet och dess
utövare ska kunna etablera sig och utvecklas i
länet.

Civilsamhället
Jönköpings län vill
• Att kontaktytorna mellan civilsamhällets
aktörer och den offentliga sektorn
förstärks.
Det civila samhällets alla innebörder är ur
Jönköpings läns perspektiv en samlande benämning för organisationerna inom civilsamhället som påverkar och verkar inom länets
gränser. Idéburna organisationer, ideella sammanslutningar, trossamfund och föreningsliv
är grupperingar som utgör en vital del av denna
benämning.
I Jönköpings län är denna sektor en stark kraft
inom flera samhällsområden och en avgörande
del i att synliggöra de demokratiska processerna.

hur riktade utvecklingsinsatser kan skapas.

Interregionala, interkulturella och
internationella samarbeten
Jönköpings län vill
• Utveckla den interregionala samverkan.
• Tydliggöra och synliggöra de interkulturella samarbetena.
• Stimulera och förstärka kulturverksamheternas internationella kontakter och
samarbeten.
Allt mer av interregional samverkan/samarbete sker mellan länets kulturinstitutioner,
verksamheter, administrativa enheter och
andra län/regioner. Detta är en naturlig och
nödvändig utveckling för att kunna ge stimulans och utvecklingsmöjligheter för enskilda
konstnärer, publik och målgrupper, samt att effektivisera det ekonomiska och administrativa
arbetet.
Detta arbete bör formaliseras för att göra det
tydligare gentemot verksamheterna vad som är
kulturpolitikens inriktning inför framtiden.
De interkulturella samarbetena bör tydliggöras
till förmån för kunskapsöverföring och utveckling av framtida möjligheter inom ett gränsöverskridande arbete. Under planperioden bör
ett enskilt projektarbete/aktivitet utvecklas för
att särskilt uppmärksamma detta område.

Amatörlivet inom kulturen får i det civila samhället referenspunkter och möjligheter att
verka, som annars inte skulle varit möjliga.
Möjligheten till tillgänglighet och delaktighet i
kulturlivet är två bärande delar i den gärning
som det civila samhället bär upp gentemot hela
samhället och däribland kulturen.

Viljan till internationella kontakter, kunskapsutbyte samt verksamhetssamarbete bör genomsyra samtliga verksamheter. Ett särskilt uppdrag bör formuleras under planperioden för att
ge dansen och musiken inom Smålands Musik
och Teater en möjlighet att bygga sina internationella kontakter till förmån för den konstnärliga utvecklingen.

Den idéburna sektorn har en central plats i att
verka som en arena för att minska utanförskapet. Den regionala nivån bör därför ta initiativ
till fortlöpande samtal med sektorn och kommunerna om hur sektorn kan förstärkas och

Möjligheten till nya nätverk, kontakter och
ny finansiering av kulturen är stor inom
det europeiska samarbetet. Kulturen inom
Jönköpings län bör därför utgöra en aktiv
del av de internationella kontaktytorna som
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stimuleras med Landstingets strategiska mål för
det internationella arbetet som utgångspunkt.
”Utveckling av internationellt samarbete genom
interregionala projekt och transnationella nätverk. Landstinget ska vara aktivt i arbetet med
att ta del av EU-projekt som kan vara till nytta
och i Landstingets intresse. Länet bör vara väl
synligt och så positionerat på den internationella
kartan att Landstinget och regionen blir en välkänd och erkänd aktör”.

Hållbar utveckling
Landstinget arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med
barnens bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart
och har ett klokt resurstänkande. Det ger bra
förutsättningar för en sund livsmiljö och ett
bra liv i ett attraktivt län. Landstingets löfte till
länsinvånarna är att arbeta för en utveckling
som är hälsofrämjande och att minimera påverkan på miljön.
”Program för hållbar utveckling 2013–2016
– utifrån ett miljöperspektiv” är ett strategiskt beslut av landstingsfullmäktige den
27 november 2012.

För varje framgångsfaktor finns mätbara
nyckeltal och prioriterade åtgärder. Resultatet
följs upp och analyseras under hela perioden
2013–2016, för att säkerställa att utvecklingen
och tilldelade styrmedel och resurser är rätt anpassade.
Programmet ska sättas i ett sammanhang med
förebyggande folkhälsoarbete, som handlar om
hela befolkningens hälsotillstånd, om negativa
konsekvenser på naturen och om Landstingets
resursanvändning.
Betydande åtgärder som kulturen bidrar med
för att skapa hållbar utveckling och ett bra liv i
ett attraktivt län är att:
• genom att verka för bättre levnadsvanor
och livstil kan verksamheterna nå en hållbar och optimal läkemedelsanvändning,
som inte står i konflikt med god vård.
• bidra till att öka konsumtionen av kultur
för att motverka miljöbelastande materiell
konsumtion och ge möjlighet till ett hållbart innehåll av den ekonomiska tillväxten.

Programmet utgår från generationsmålet, som
är ett inriktningsmål för svensk miljöpolitik
och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Programmet har också en
tydlig koppling till en del av de nationella folkhälsomålen. Programmet ska användas där
Landstinget har betydande påverkan som samhällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten
och som delägare i bolag för att bidra till generationsmålet och de nationella folkhälsomålen.
Programmet omfattar tre prioriterade framgångsfaktorer och är en bärande del för Landstingets hållbara miljöarbete för att nå visionen
”För ett bra liv i ett attraktivt län”:
• Klimatsmart landsting
• Klokt resurstänkande
• Sund livsmiljö.
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PROCESSEN

En kulturplan blir till
Den regionala kulturplanen formuleras var fjärde
år och uppdateras årligen.

Processbeskrivning revidering av
kulturplanen
Länsdialog
1 februari – 15 april
• Kulturting
• Dialog med kommunala företrädare
(politiker och tjänstemän).
• Dialog med idéburna- och intresseorganisationer (civilsamhället).
• Dialog med Statens Kulturråd, Länsstyrelsen och Myndigheten för kulturanalys.
• Dialog inom konstområdena.
Förslag på förändringar inom utvecklingsområdena och kulturpolitiska aspekter
formuleras.

Anslag- och bidragsdialog
15 februari – 15 maj
• Dialog med Smålands Musik och Teater
samt Kultur och utveckling. Verksamhetsplanering.
• Dialog med Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Jönköpings läns museum och
Riksteatern Jönköpings län.
• Dialog externa verksamheter.
• Planering av alla kulturbidrag
(inriktningar och kriterier).
• Genomgång av befintliga uppdragsbeskrivningar och avsiktsförklaringar.
Förslag till revidering av uppdragsbeskrivningar,
verksamhetsplaner och avsiktsförklaringar kopplade till kulturplanen formuleras.

Bild till vänster: Interaktiv utsmyckning av
Milo Lavén utanför Kulturhuset Spira,
Jönköping.

Övergripande dialog
15 maj – 15 juni
• Med förvaltningsledning
regional utveckling.
• Med regionala utvecklingsdelegationen.
• Med Landstingets ledningsgrupp.
Beslut revidering av uppdragsbeskrivning och
avsiktsförklaringar. Förslag om inriktning av
reviderad kulturplan formuleras.

Dialog inför uppföljning och
utvärdering
1 augusti – 1 november
• Uppdatering av uppföljnings- och
utvärderingskriterier.
Beslut om vad som ska mätas och metod.

Politiska beslut

1 augusti – 31 november
• Möten med regionala utvecklingsdelegationen.
• Samtal inom partigrupperna.
Landstingsstyrelsen föreslår den reviderade
kulturplanen, därefter beslut i landstingsfullmäktige.

Kommunikation
•

Publicering på webbplats
www.lj.se/kultur.

Uppföljning
•
•
•

Kartläggning kultur Jönköpings län
15 januari – 1 mars.
Bearbetning av statistik från föregående år
15 januari – 1 april.
Kvantitativ och kvalitativ uppföljning
lämnas till Kulturrådet i början av maj.
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Implementering, revidering och
uppföljning
Implementering

Uppföljning

Efter övergripande politiska beslut om planens
innehåll och långsiktiga inriktning ska den
berörda förvaltningen:
• Påbörja arbetet med att utforma handlingsplaner för varje prioriterad process/
konstområde. Handlingsplanerna ska om
så är nödvändigt, innehålla en övergripande analys av process/konstområdet samt
en beskrivning av de ekonomiska och organisatoriska möjligheterna för att uppnå de
prioriterade områdena som beskrivs under
varje process/konstområde i denna plan.
• Upprätta en långsiktig plan för en återkommande dialog- och samverkansprocess med
Regionförbundet i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, kommunerna
och kulturlivet.
• Upprätta uppdragsbeskrivningar i dialog
med Landstingets samtliga verksamheter.
• Upprätta fleråriga avsiktsförklaringar eller
kulturpolitiskt motiverade uppdrag i dialog
med berörda bidragstagare, för att stödja
en långsiktig kulturutveckling.

Avseende uppföljning av bidragsgivningen
innanför samverkansmodellen och dess
process, avser Landstinget i Jönköpings län att
anpassa sina former för intern uppföljning efter vad Statens Kulturråd kommer fram till i sitt
gemensamma arbete med regionerna, och hur
den nya analysmyndigheten kommer att verka.
Landstingets uppföljning och utvärdering kommer därefter att följa en fastlagd form som ska
ge stöd för den löpande dialogen med staten,
Regionförbundet, länets kommuner och intressenterna inom kulturområdet.
Särskild uppmärksamhet ska ges till att följa
upp planen gentemot de nationella kulturpolitiska målen samt utvecklingen av kulturaktiviteten i länet både ur ett regionalt och kommunalt perspektiv.

Revidering av kulturplan
Kulturplanen ska revideras årligen i den återkommande samverkansprocessen.
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Bild till höger: Jönköpings Sinfonietta är en av
ensemblerna inom Smålands Musik och Teater.
Jönköpings Sinfonietta bildar med sina 27 medlemmar en liten symfoniorkester (sinfonietta). 2013 firar
Jönköpings Sinfonietta 25 år.

35

Landstinget i Jönköpings län
Regional utveckling
Box 1024, 551 11 Jönköping
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping
036-32 40 00 (växel)
Fax: 036-16 65 99
www.lj.se/regionalutveckling
www.lj.se/kultur
landstinget@lj.se

Borttagna texter mm
Under Regional biblioteksverksamhet sid 14
Borttaget:
•

utgivning och utveckling av taltidning.

Länsbibliotekets utgivning av taltidning avser i första hand att möta synskadades behov,
men mottagare kan även vara andra grupper med svårighet att läsa tryckt text. Den tekniska utvecklingen innebär ökade möjligheter för den enskilde att på egen hand ta del av
olika tidningars nyhetsflöde varför behovet av särskild taltidning successivt minskar.

Under Konstområde: Teater, dans och musik. sid 16
Borttaget:
Scenkonsten för barn och ungdom i länet ges goda möjligheter att utvecklas, då Värnamo kommun, Smålands Musik och Teater och den fria teatergruppen Teateri etablerar
en samverkan för ett regionalt barn- och ungdomscentrum för scenkonst, i Gummifabriken i Värnamo kommun. Dansens möjligheter att utvecklas bör tydliggöras inom detta
samarbete.

Under Konstområde: Litteratur. sid 21
Borttaget:
Den offentliga författarscenen bör utvecklas som ett led i att lyfta litteraturen som en
tydlig konstform inom länet. En utveckling av Poesifestivalen i Nässjö till en bredare litteraturfestival med förankring på fler platser i länet bör uppmuntras.
Lokala författarscener bör stimuleras.

Övriga justeringar
Brödtext med röd fär är tillägg, sid 12, 16, 19, 20, 22, 29.
Brödtext med grön färg är flyttad, sid 20.
Innehållet på sidan 33 nytt.
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Förvaltningsnamn

Komplettering till kulturplan 2012-2014
Tillgänglighet och minoriteter
1. Fysisk tillgänglighet
Funktionshinderspolitik med handlingsplan, för hur man ska tillgängliggöra och
möjliggöra ett aktivt deltagande och interaktion för och med fysiskt och psykiskt
funktionshindrade inom kulturverksamhet.

Allmänt
Generellt följer Landstingets kulturverksamheter tillgänglighetspolicyn som
Landstinget har tagit fram.
www.lj.se/funktionsnedsattning
Några prioriterade områden inom Landstinget i Jönköpings län är:
• Kognitiv tillgänglighet
• Fysisk tillgänglighet
• Bemötande

Fysisk tillgänglighet av lokaler
En inventering av den fysiska tillgängligheten genomfördes 2008-2010 av
Landstingets samtliga fastigheter. Åtgärder enligt enkelt avhjälpta hinder
genomförs kontinuerligt. Vid ombyggnation följer Landstinget Boverkets och
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler.
Landstinget har fastställt ett landstingsgemensamt skyltprogram, som utgår från
besökarnas behov och fungerar som stöd för verksamheterna vid planering av
skyltning. Skyltningen har en avgörande betydelse för hur tillgänglig en lokal
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uppfattas. Skyltprogrammet tar hänsyn till de lagar, beslut och riktlinjer som berör
skyltning och fysisk tillgänglighet.
När Landstinget planerar och bygger nya fastigheter finns Programteknisk
standard (PTS) som tar hänsyn till de föreskrifter som finns angående fysisk
tillgänglighet. Landstingsfastigheter samarbetar med personer från
funktionshinderrörelsen i byggfrågor. I ett så kallat brukarråd för byggfrågor.
Alla Landstingets lokaler är granskade ur ett tillgänglighetsperspektiv och
informationen om den fysiska tillgängligheten är samlad i
Tillgänglighetsdatabasen, TD. TD ger allmänheten information om hur tillgänglig
en lokal är som man vill besöka. Informationen presenteras utifrån fem
förutsättningar: svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa
ämnen, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information.
www.t-d.se
Under 2011-2013 har ett antal personer med funktionsnedsättning anställts inom
scenkonst- och annan kulturverksamhet. Landstinget har en ambition att fortsätta
arbetet att rekrytera personer med funktionsnedsättningar i den kulturella
verksamheten.

Tillgänglig kommunikation
Talade Landstingsnyheter
Talade Landstingsnyheter är Landstingets nyheter samlade på en Daisy-skiva.
Skivan spelas in med syntetiskt (maskinellt) tal och skickas kostnadsfritt till de
länsinvånare som valt att prenumerera på tjänsten. För att lyssna på skivan
behöver man ha en Daisy-spelare.
Talade Landstingsnyheter skickas till prenumeranter elva gånger per år, på
fredagar den sista veckan i månaden. Undantag är juli månad. Samtliga nyheter på
skivan finns också att läsa på Landstingets webbplatser.

Hushållstidningen LandstingsNytt via tal
LandstingsNytt är Landstingets hushållstidning. Den delas ut till länets hushåll
fyra gånger per år, två på våren och två på hösten. Den som aktivt väljer det kan få
LandstingsNytt inläst på Daisyskiva med syntetiskt tal. LandstingsNytt på
daisyskiva levereras i prenumeranternas brevlåda samtidigt som
papperstidningen.http://www.lj.se/taladelandstingsnyheter

Webbkommunikation
Landstingets webbplatser (www.lj.se)
•

följer E-delegationens webbriktlinjer för offentlig sektor
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•

uppfyller kraven i WCAG 2.0 (internationella riktlinjer för att göra
webbinnehåll mer tillgängligt)

•

genomgår en årlig tillgänglighetsrevision

•

har organisation för publicering som stödjer bästa möjliga språkliga
tillgänglighet

•

har en konsekvent hantering av termer och begrepp

•

namn på verksamheter följer Landstingets namnstandard.

1.2 Beskrivning av tillgänglighetsarbetet
Smålands Musik och Teater
Policy: ”Vi vill med professionell scenkonst engagera, inspirera och få dig att
reflektera. För oss är det en självklarhet att alla ska ta del av vår filosofi och
kunna delta i kulturlivet på lika villkor, båda som besökare och som anställd. Vi
jobbar systematisk med ständigt förbättringar för att detta ska bli möjligt.”

Lokaler, inredning och utrustning
”Smålands Musik och Teaters (Smot) huvudscen är Kulturhuset Spira i
Jönköping. Huset byggdes 2011 och genom ett tillgänglighetsprogram
säkerställde man att huset och verksamheten mötte de krav som finns på
tillgänglighet för alla personer oavsett funktionshinder, båda besökare och
anställda. Inför planering och under byggnation samverkade Landstingsfastigheter
och Smålands Musik och Teater med brukarrådet för byggfrågor.
För god orienterbarhet är Spira utrustad med ledstråk till strategiska platser samt
två taktila orienteringstavlor. Ett särskilt ljudprogram är framtagit för de olika
scenrummen och det finns hörslingor i alla lokaler. Spira har en modern
utrustning för hör- och syntolkning.”
Kulturhuset Spira berättar om lokalernas tillgänglighet genom
Tillgänglighetsdatabasen (TD).

Verksamheten
Smålands Musik och Teater erbjuder syntolkade föreställningar vid cirka 4-6
tillfällen per år. Syn- och hörseltolkning samt föreställningar riktade direkt till
elever vid särskolan erbjuds regelbundet. Det finns ambition att utveckla
verksamhet/repertoar för personer med grav hörselnedsättning/dövhet (utrustning
för texttolkning finns och samarbete har påbörjat med tolkcentralen).
Ett brukarråd med syfte att utveckla verksamheten ur tillgänglighetssynpunkt
startar upp under hösten 2013. Brukarrådet består av personal i den administrativa
verksamheten tillsammans med personer med syn-, hörselnedsättning och nedsatt
rörlighet. Eventuellt kommer rådet att kompletteras med person med kognitiv
funktionsnedsättning.
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En av våra ensembler; Freja Musikteater består av unga vuxna med diagnoser
inom autismspektret. Verksamheten har funnits i snart 10 år. Det började med
egna livsberättelser och att hitta ett lämpligt arbetssätt och målet är förhöjd
livskvalitet. Det har de lyckats med och mer därtill. Idag producerar ensemblen
egna originella föreställningar – en naturlig del av deras undersökande resa. Det vi
ser är massor av talang som blommar ut i den rätta, tillåtande atmosfären.
Ensemblen handleds av två erfarna pedagoger och lockar många besökare.”
Smålands Musik och Teater har under 2013 startat ett pilotprojekt där fyra
föreställningar i Kulturhuset Spira ska sändas via Internet live till tolv olika
äldreboenden i länet. Tanken är att äldre som inte har förmågan att ta sig till Spira
ska kunna få njuta av konserter och teaterföreställningar hemma i äldreboendena
på ett sätt som ska var så likt upplevelsen på plats som möjligt.
Landstinget i Jönköpings län har sedan 2004 arbetat med att föra in kultur som en
stärkande faktor i vård- och omvårdnadsarbetet. Syftet är att öka tillgängligheten
och ge alla samma förutsättningar att ta del av kulturens stärkande, behandlande
och rehabiliterande effekter. Vi deltar i detta arbete både genom att erbjuda kultur
ute i institutionerna och genom pilotprojektet ”Kultur på recept”.

Anställningar funktionshinder, lönebidrag och personer med
handledare
Smålands Musik och Teater samarbetar med Funktionshinderomsorgen,
Jönköpings kommun och har idag anställda med olika funktionshinder inom
Smålands Musik och Teater. Vi erbjuder även jobb till lönebidragsanställda där
Landstinget står för en del av lönekostnaderna och där vi har ett nära samarbete
med Arbetsförmedlingen.
Under en period förra året kunde vi erbjuda två tjänster inom Freja musikteater,
men pga avsaknad av stöd till handledning togs denna möjlighet tyvärr bort.

Kommunikation och information
Smålands Musik och Teaters webbplats: www.smot.se uppfyller i nuläget inte alla
de krav som finns med hänsyn till tillgänglighet. En utredning pågår i samarbete
med ”Funka.nu.

Samarbetet med funktionshindersorganisationerna
I Länsrådet för funktionsnedsättningar (tidigare Länshandikapprådet) träffas
länsorganisationer och Landstinget i Jönköpings län och diskuterar
funktionshinderfrågor. Det pågår en ständig dialog mellan vår kontaktperson på
Landstinget som sitter med i rådet och Smålands Musik och Teater. Brukarråd
kommer att startas upp under hösten 2014.
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Mål och handlingsplan 2014
•

•

•
•
•
•

Smålands Musik och Teater ska göra en pedagogisk tillgänglighetsguide som
kan användas båda av husets besökare samt personal. Denna kommer vi
implementera internt via information på arbetsplatsträffar, via vårt intranät
och i vår introduktion för nyanställda
Smålands Musik och Teater tänker göra en inventering av de spellokaler som
används i länet och ställa krav på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar i de lokaler där uppträdande ska äga rum. Detta
arbete ska genomföras med stöd från Landstingets avdelning för Folkhälsa
och sjukvård.
Smålands Musik och Teater tänker ta med perspektivet tillgänglighet i
verksamhetsplaneringen i större grad och inleda samtal med berörde grupper
innan vår planering fastställs.
Smålands Musik och Teater arbetar med att öka den kommunikativa
tillgängligheten på flera sätt. Ett sätt är att erbjuda besökare information och
programblad i anpassat format (storstil, ljudfil och punktskrift)
Alla inköp av utrustning och inventarier ska göras enligt vårt
tillgänglighetsprogram
Smålands Musik och Teater kommer att göra en betydlig förändring av
webbplatsen och kommer följa alla rekommendationer från Funka Nu.

Riksteatern i Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län arbetar aktivt med tillgänglighet på flera sätt.
Riksteatern Jönköpings län är en del av Skådebanan Jönköpings län som har som
mål att tillgängliggöra konst och kultur för de som står utanför av olika orsaker,
t.ex. fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Tillsammans med synskadades
riksförbund syntolkar Riksteatern teater och film. Riksteatern teckentolkar teater i
samarbete med Smålands Musik och Teater. Riksteatern erbjuder även
teckenspråksföreställningar via sitt eget kompani Tyst teater.
Offentlig konst uppmärksammas via projekt Skulpturrevolt! där konsten är det
gemensamma språket. För att kunna använda scenkonst som ett verktyg försöker
Riksteatern att uppmärksamma dessa frågor vid repertoarval hos lokala
arrangörer. Arbetet sker långsiktigt med hållbarhet och tålamod som ledstjärna.

Länsbibliotek Jönköping
Länsbibliotek Jönköping arbetar med tillgänglighet genom strategiskt
utvecklingsarbetet medan det operativa arbetet sker i kommunerna. Både på
biblioteken och på andra platser och i samarbeten med andra aktörer.
Länsbibliotek Jönköping arbetar med frågan genom att bygga och verka i nätverk
både på regional och nationell nivå. Kompetensutveckling inom område är
angeläget och sker på olika sätt och även i samverkan med andra aktörer.
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Att tillgängliggöra medier, både de anpassade för särskilda grupper samt olika sätt
att använda bibliotekens övriga medier, sker kontinuerligt genom
kompetensutveckling, medverkan på konferenser, webbsidor m.m.

Kompletterande medieförsörjning
Länsbiblioteket initierar och stödjer utvecklingsarbeten/projekt inom området.
Både enskilda bibliotek och i samverkan med andra aktörer.

Hemslöjd
Under 2013 har Hemslöjd planerat samröre med HSO länsförening
(Handikappföreningarnas samarbetsorgan Jönköping) som kontaktades kring
verksamhetsutveckling speciellt för barn- och unga. I fortsättningen planeras
kunskapshöjande möten och det förväntas en utveckling av fler handfasta
händelser. Detta rör planeringen gällande 2014 och framåt.

Bild och form
Konsten är en gemensam nämnare för alla inblandade oavsett kön, ålder, sexuell
läggning eller etnisk bakgrund. Bild och forms projekt utspelar sig ofta i
samarbete med andra institutioner, organisationer och skolor. Bild och form
försöker alltid följa Landstingets, kommunernas, konstinstitutionernas och
skolornas tillgänglighetsprinciper.
Bild och form kommer att skicka in en ansökan för att ansluta oss till det så
kallade "Pluspolarekortet", som är en möjlighet för den som har någon form av
funktionsnedsättning, att ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid
och kultur i Jönköpings kommun. I höst och i vår gör Bild och form fem
konstresor med buss för länets estetelever på folkhögskola och gymnasium. På
dessa skolor finns elever med olika funktionsnedsättningar och vissa av dem kan
inte åka vanlig buss. Bild och form har hjälpt skolorna att boka färdtjänst och
tågresor och har sett till att dessa elever också får ta med sig en reskompis som ett
komplement till sina assistenter under färdtjänst- eller tågresorna.

Film
När Film planerar filmfestivaler, seminarier och föreläsningar lägger Film det i
lokaler som ger möjligheter så att alla kan delta oavsett vilket handikapp man har.
Film har stöttat ekonomiskt visning av bio för synskadade. Film har genom åren
inte alls jobbat mycket med dessa frågor. Det beror inte på att Film inte vill utan
att frågan förutom bion för synskadade aldrig har kommit upp. I Films verksamhet
är det viktigt och självklart att alla ska få ta del av vår verksamhet.

Jönköpings läns museum
Idag har Jönköpings läns museum 14 anställda med lönebidrag och som har
fysiska och psykiska funktionshinder. Museet har sedan länge arbetat med och
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möjliggjort för fysiskt och psykiskt funktionshindrade att aktivt delta i museets
verksamhet och utveckling. Arbetet sker integrerat i den dagliga verksamheten.
Jönköpings läns museum arbetar för att ta särskild hänsyn för att dessa
medarbetare ska kunna delta vid interna möten, personalresor och
kompetensutvecklingsinsatser.
Jönköpings läns museum arbetar också aktivt med de sociala medierna, för att öka
tillgänglighet och delaktighet. Finns naturligtvis mycket kvar att göra ändå.
Inom verksamheten pågår också samarbete med externa aktörer med särskilda
behov. I sammanhanget bör Ädelfors folkhögskola nämnas som varit delaktiga i
projektet 100xKulturarv. Fortsatt samarbete sker nu med inriktning på speldesign
där innehållsmaterialet relaterar till begreppet kulturarv. Denna typ av verksamhet
har stor möjlighet att expandera då behovet är stor men måste på grund av
museets resurskapacitet begränsas till nuvarande nivå.

Dans
Både projektet ”Fredagsprojektet – Dansresurs Jönköpings län, 2013-2014” och
utvecklingsprojektet ”Dansröster 2013-2014” har tillgänglighetsaspekter inbyggt i
projektplanen och samordningssättet.

Dansröster 2013-2014
I de 15 projektmålen för Dansröster finns fem stycken som särskilt pekar på
aspekter av tillgänglighet för att nå olika samhällsgrupper:
1. Att utveckla möjligheterna att nå ut med dansupplevelser till många platser
i länet, oavsett om det finns scener användbara för dans eller inte; att
erbjuda dansupplevelser i litet format på icke-sceniska platser
2. Att genom samverkan med kommunerna, ta del av deras vilja att arbeta
med särskilda samhällsgrupper och hitta arbetssätt att kunna nå och
samverka med dessa.
3. Identifiera särskilda skol- och mötesplatskontakter i varje kommun för att
maximera tillgången av dansföreställningarna till så många
samhällsgrupper som möjligt.
4. Att utrymme ges för danspubliken att reagera på upplevelserna samt vara
med vid diskussionstillfällena.
5. Att möjligheter ges för olika samhällsgrupper att arbeta tillsammans under
publikarbetet.
Det som står om målgrupper pekar också på vikten av tillgänglighet:
”Dansrösters flexibilitet och styrka är att projektmålgrupperna innefattar olika
samhällsgrupper inom länet och utifrån önskemål och intresse vid kommunal
nivå. Genom kringaktiviteter knutna till föreställningarna kan man arbeta med till
exempel skolgrupper och andra publikgrupper i samarbete med mötesplatser som
bibliotek.”
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Den långsiktiga kopplingen till kulturplanen är som följer:
”Det ansvaret regionen vill ta för danskonsten; tillgänglighet; kulturarv; barn
och unga; hållbar utveckling inkluderar miljövänlig transport vid turné.”

Fredagsprojektet – dansresurs Jönköpings län, 2013-2014
I projektets/produktionens mål står det:
”Genom samverkan mellan Dans i Jönköpings län, Gnosjö kommun och fem
professionella danskonstnärer med olika kompetenser, identifieras olika
samarbetspartners och grupper inom Gnosjö kommun som kan/vill ta del av
dansen; detta utifrån, på ena sidan det kommunala behovet, och på andra sidan
danskonstnärernas kompetenser. Resultatet och utvärderingen av det som händer
inom projektet ska sedan kunna användas av både projektets
organisationsdeltagare och andra frilansande/kommuner för att hitta
samverkanspunkter inom framtida dansarbete.”
Det står också att hänsyn ska tas till tillgänglighet och jämställdhet.

Övrigt
Kulturutvecklarna kommer att ta fram specifika åtgärder under 2014 (med bl.a.
eventuell specifik samordnare, brukarråd och utbildningar).

2. Nationella minoriteterna och minoritetsspråkens
deltagande inom kulturverksamhet
Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern har ett väl utvecklat samarbete med Finlands olika teatrar och varje år
erbjuds teater på finska, i samverkan med finska föreningar.

Hemslöjd
Resandefolkets hantverk – ”tjuringar”
En mindre utställning planeras som ska genomföras tillsammans med någon av
organisationerna för resandefolk. Om möjligt gärna kopplat till uppsättandet av
minnesmärke för kravallerna i Jönköping 1948. (”Tjuring” är en kniv som är
typisk för gruppen och samlarobjekt för en del kniventusiaster). Idén är att via ett
direkt samarbete få till stånd en bra kommunikation och efterföljande samröre i
framtiden. Jönköping är ju en av de mer kända platserna vad gäller resandefolk.

Länsbibliotek Jönköping
Se svar under rubriken tillgänglighet.
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I mån av efterfrågan av litteratur på minoritetsspråk sker samverkan via regionala
och nationella bibliotek.
För 2014 planeras konkreta samråd med minoritetsorganisationerna.

Film
Film träffar barn och ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna då Film
håller i projekt ute på skolor och fritidsgårdar. Genom arbetet med film och
berättande som Film driver får alla möjlighet att berätta sin historia och tillgång
till de verktyg som behövs. Film har inte haft något projekt enbart riktat en
särskild grupp utan det har varit i samband med projekt i skolor, på fritidsgårdar
och på deras enskilda fritid.

Jönköpings läns museum
Ett arbete med utveckling och gestaltning av en utställning pågår med
medföljande programaktiviteter kring temat ”Resande folket – tattarkravallerna i
Jönköping” (Arbetsnamn).
När det gäller språklig tillgänglighet kring texter i samband med
utställningar/programblad och generell information kring museets verksamhet
finns fortsatt mycket att göra. De språk som vanligen används i nuläget är
svenska/engelska/tyska. Således är de svenska minoritetsspråken rejält
underdimensionerade i text sammanhang. I samband med framtagandet av ovan
nämnda åtgärdsplan är språktillgängligheten ett fokuserat område.

