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Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025  
 

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Det sker genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

 

Biblioteksverksamheten i det allmänna biblioteksväsendet regleras i bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Lagen anger följande prioriterade grupper: personer med funktionsnedsättning, de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Den poängterar också att 

folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar.  

 

I bibliotekslagen anges att regioner och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Tillsammans med Kungliga biblioteket ska de också följa upp hur de antagna 

biblioteksplanerna har utformats och hur de används.  

 

Denna plan har tagits fram av och omfattar Biblioteksutveckling Region Jönköpings län och 

Sjukhusbiblioteken Futurum. Biblioteksutveckling som utgör den regionala biblioteksverksamheten är 

en del av kultursamverkansmodellen och ingår i sektionen för kulturutveckling. Uppdraget är att 

främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 

verksamma i länet. I arbetet med planen har dialog med bibliotekscheferna vid länets folkbibliotek 

därför förts. Sjukhusbiblioteken är en del av Futurum, enhet för forskning och utbildning i Region 

Jönköpings län med uppdraget att stödja kunskapsbaserad vård.  

 

De utmaningar och behov som identifierats, formuleras i planen som strategiska fokusområden 

respektive utvecklingsområden. Tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt är genomgående 

perspektiv, eftersom biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  

 

Biblioteksplanen är styrande för den egna biblioteksverksamheten och för de politiska beslut som rör 

den. För kommunala biblioteksplaner är den vägledande. 

 

 

Planens syfte är  

• att tydliggöra verksamheternas uppdrag, ansvarsområden och kompetens 

• att vara ett stöd för prioritering och planering av utvecklingsinsatser  

Biblioteksplanen fastställdes av regionfullmäktige [åå-mm-dd] och kommer att följas upp genom 

Region Jönköpings läns ordinarie styrsystem. 

 

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län 

Verksamhetsidé  
Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling  

 

Målgrupp   
Den primära målgruppen är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är 

de främsta dialog- och samarbetsparterna. 
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Verksamhet  
Biblioteksutveckling arbetar på strategisk nivå för att länets invånare ska erbjudas en relevant och 

jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Utgångspunkten för verksamheten är folkbibliotekens 

behov och lokala förutsättningar samt bibliotekslagen, Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 

som verkar tillsammans med Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 för att nå gemensamma 

målsättningar och andra styrdokument.  

Arbetsformer 
Biblioteksutveckling initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer i nära samverkan 

och dialog med folkbiblioteken. Ett handledande förhållningssätt som också är processorienterat 

främjar och stimulerar reflektion, kommunikation och lärande med koppling till forskning. Genom att 

tillsammans med folkbiblioteken söka, utforska och dela nya kunskaper samt prova nya metoder 

möjliggörs utveckling och främjas samverkan. 

 

Biblioteksutveckling stödjer systematiskt förbättringsarbete med grund i biblioteksplanerna. Kvalitet 

och långsiktig hållbarhet säkras genom att arbetet baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera utifrån användarperspektiv är viktiga delar. Gemensamma 

strategidokument är ett sätt att arbeta mer långsiktigt tillsammans med folkbiblioteken inom något 

fokusområde. 

 

Omvärlden bevakas och analyseras kontinuerligt. Nätverksbyggande och kontaktskapande sker både 

inom och utanför bibliotekssfären lokalt, regionalt och nationellt för att skapa strategiska relationer 

och stärka bibliotekens roll och betydelse. Genom nätverk, forum och samverkan med övriga 

regionala biblioteksverksamheter och myndigheter är Biblioteksutveckling en aktör i det nationella 

bibliotekslandskapet. I verksamheten ryms även internationella utblickar.   

 

Fokusområden  

Biblioteken i samhället 
Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter och är viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang. Grunden 

för folkbibliotekens verksamhet är personalen, som förmedlar tjänster, medier och upplevelser genom 

att möta användare både digitalt och fysiskt. I ett samhälle i ständig förändring utvecklas bibliotekens 

verksamhet utifrån användarnas behov. 

 

 

Biblioteksutveckling ska: 

• stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken 

• stimulera ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka folkbibliotekens förmåga att möta 

förändringar och utvecklas hållbart  

• utforska bibliotekens demokratiska uppdrag tillsammans med folkbiblioteken 

• stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och 

nya användare 

• stödja folkbibliotekens barnrättsarbete med särskilt fokus på barns delaktighet och inflytande 

Digital delaktighet och kompetens  
Folkbiblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen och medverkar till att skapa 

förutsättningar för invånarna att bli digitalt delaktiga. Digitaliseringen förändrar i snabb takt allt från 

medievanor och kommunikation till arbetssätt, samtidigt som olika grupper av människor befinner sig 

i digitalt utanförskap.  

 

Biblioteksutveckling ska 

• främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom digital delaktighet 
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• tillsammans med folkbiblioteken utforska och synliggöra vad digital transformation innebär för 

verksamheten   

• bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK) 

• stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på grupper i digitalt utanförskap 

Läsfrämjande, berättelser och bildning  
Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning relaterar till att skapa 

förutsättningar för att aktivt kunna delta i det demokratiska samhället. Det tar sin utgångspunkt i det 

nationella målet för litteratur- och läsfrämjande: att alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med 

utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och 

ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.  

 

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och 

det egna skapandet är förutsättningar för bildning. Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att 

alla uttryckssätt är meningsskapande.   

 

Biblioteksutveckling ska 

• bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande 

• stödja folkbibliotekens arbete med att skapa hållbara strukturer för samverkan över 

professionsgränser  

• stärka och stimulera folkbibliotekens arbete med tidiga insatser för små barns språkutveckling 

• stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på tillgänglig läsning 

• utveckla samverkan med högskolor och universitet för att stärka relationen mellan forskning och 

praktik 

 

Sjukhusbiblioteken Futurum 

Målgrupper 
Målgrupper är personal, patienter, anhöriga, studenter och allmänheten. En prioriterad grupp är barn 

och unga som besöker vården i egenskap av patient eller anhörig. Vårdpersonal i verksamheter som 

har avtal med regionen omfattas också av sjukhusbibliotekens service. 

 

Verksamhet 
Sjukhusbiblioteken Futurums verksamhet syftar till att ge personal i Region Jönköpings län 

förutsättningar att utveckla sin kompetens inom kunskapsbaserad vård. Det omfattar stöd i det dagliga 

kliniska arbetet såväl som fortbildning och stöd inom forskningsarbete.  

 

Som öppna och tillgängliga platser, nära men ändå skilda från vårdmiljön, utgör biblioteken en 

hälsofrämjande miljö för både patienter, närstående och personal. Berättelser och berättande har en 

rehabiliterande potential, vilket lägger ytterligare lager till bibliotekens läsfrämjande uppdrag. Genom 

litteraturen kan patienter och anhöriga också få kunskap och fördjupad förståelse för den situation de 

befinner sig i. Verksamheten bidrar på så sätt till att öka patienters möjlighet att vara delaktiga i sin 

egen vård. Detta är i linje med patientlagen (SFS 214:821), som anger att hälso- och sjukvården så 

långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Ett övergripande mål för Sjukhusbiblioteken Futurum är också att bidra i Region Jönköpings läns 

arbete med att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård och omställningen till Nära vård. 

Arbetsformer 
Sjukhusbiblioteken erbjuder en kunskapsfrämjande miljö och pedagogiskt stöd. Det innefattar 

exempelvis att utbilda och handleda i informationssökning, genomföra sökuppdrag samt att 
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omvärldsbevaka. I dialog med användarna väljer bibliotekarierna ut vilka fysiska och elektroniska 

resurser – böcker, tidskrifter, databaser och kliniska kunskapsstöd – som ska köpas in. 
 

Sjukhusbiblioteken bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring biblioterapeutisk metod med 

läsning och skrivande i olika former. Barnbiblioteket Glänta är en viktig del i arbetet och ett nav för 

samverkan och utveckling av ett stärkt barnperspektiv kring läsfrämjande och kultur i vårdmiljön, 

både för barn som är patienter och barn som anhöriga. 

Utvecklingsområden 
 

Sjukhusbiblioteken Futurum ska 

 

• arbeta för ökad tillgänglighet och mer jämlik service i Region Jönköpings län 

• utveckla biblioterapeutiska arbetssätt för barn och vuxna och bidra till att skapa fler läs- och 

hälsofrämjande vårdmiljöer 

• utforska behov och möjligheter att särskilt stödja Region Jönköpings läns 

universitetssjukvårdsenheter 

• utveckla verksamheten i nära dialog med bibliotekets användare och genom samverkan; 

internt i Region Jönköpings län och externt främst via det nationella 

sjukhusbibliotekssamarbetet Eira samt lärosätena Jönköping University och Linköpings 

Universitet. 

 

 

  
 

 

Referenser 

 

Bibliotekslag (SFS 2013:801) 

Mål för kultur - Regeringen.se 

Patientlag (SFS 214:821) 

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälsa och sjukvård 2020-2030 
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Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
 

 

Bakgrund och utgångspunkter  

 

Vision 

År 2035 ska Jönköpings län vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Länet 

ska präglas av hållbarhet med möjlighet till boende i attraktiva miljöer, det ska finnas jobb och goda 

villkor för företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och 

kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 pekar ut kursen mot Region Jönköpings läns vision. 

Dokumentet är kopplat till Agenda 2030 och dess beskrivning av en hållbar samhällsutvecklings 

ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Den regionala utvecklingsstrategins 

inriktningsmål beskriver en hållbar, attraktiv, tillgänglig, smart, kompetent och global region. 

 

Regional kulturplan 2023-2025 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i den regionala kulturplanen 2023-2025 förhåller sig 

till den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 

utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar. Samtidigt är 

kulturplanen ett verktyg i dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel. Sedan 2012 

ingår Region Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och har att följa den 

statliga förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012) 

för att främja en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och 

musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 

verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, 

filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. 

 

Nationella kulturpolitiska mål 

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från de nationella kulturpolitiska målen:  

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund 

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 

ska prägla samhällets utveckling 
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För att nå de nationella kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

• 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 

 

Regionala kulturpolitiska mål  

Region Jönköpings län har satt upp följande kulturpolitiska mål: 

• Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv 

• Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet 

• Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets 

 

Kulturpolitikens syfte 

• Konst och kultur spelar en central roll i den enskilda människans upplevelse av ett gott liv 

• Kulturen genomsyrar länets hela sociala och ekonomiska liv 

• Yttrandefrihet och konstens självständighet är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle  

 

Strategiska principer  

Kulturpolitiken i Region Jönköpings län ska de kommande åren vägledas av:  

Armlängds avstånd: principen om armlängds avstånd mellan politik å ena sidan och olika 

kulturuttryck inklusive museiverksamhet å andra sidan är en förutsättning för ett fritt och 

demokratiskt kulturliv. Kulturpolitiken ska värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga 

uttryckets frihet även när det utmanar och provocerar rådande normer. I Jönköpings län ska 

politiker och politiska församlingar i enlighet med sitt demokratiska uppdrag besluta om de 

offentliga resurserna till konsten och kulturen, men avhålla sig från styrning som påverkar eller 

riskerar att påverka vilka företeelser konstnärer och kulturskapare väljer att skildra, men också hur 

olika företeelser skildras. 

Demokratisk öppenhet: skapa rättvisa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet – som publik, 

deltagare eller genom eget skapande. Principen baseras på det nationella kulturpolitiska målet om 

allas rätt att delta i kulturlivet och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.  

Konstnärlig kvalitet: värna kvalitet som ett föränderligt, ifrågasatt men nödvändigt mål för 

kulturpolitiken. Kulturpolitiken kan inte själv åstadkomma konstnärlig kvalitet, men den kan skapa 

bättre eller sämre förutsättningar för innovation och skapande. En av kulturpolitikens svåraste 

uppgifter är att vara observant på, och tillräckligt flexibel för att hantera, att det konstnärligt 

intressanta och nyskapande ofta dyker upp på oväntade ställen.  

Social relevans: bidra till att skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs som meningsfulla 

och stimulerande av dem som lever och verkar i dem. Region Jönköpings län arbetar för ett 
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kulturliv präglat av jämlikhet, jämställdhet och mångfald, som både värnar konstens egenvärde och 

de goda effekter som konst och kultur har för samhällsutvecklingen.  

 

Kulturpolitiken i Region Jönköpings län ska även beakta kulturens: 

Ekonomiska potential: samverka med andra politikområden i medvetenhet om att kulturen påverkar 

en regions förmåga till utveckling, genom såväl det fria kulturlivet som institutioner och 

föreningsliv. Det är viktigt med nya företag inom kulturbranschen, men lika viktigt är att öka 

kunskapen om kulturens utökade samhällsekonomiska roll. Rimliga ekonomiska villkor till 

yrkesutövande konstnärer ska ses som samhällsinvesteringar snarare än som bidrag.  

Regionala profilering: stärka Jönköpings läns anseende som kulturlän. Kulturellt intressanta platser 

attraherar både boende, företag och besökare. Det fria och det ideella kulturlivet kan vara lika 

viktigt för den regionala profileringen som exempelvis kulturhus, mässor och festivaler.  

 

Kulturpolitiska prioriteringar 

I arbetet med att uppnå kulturpolitikens nationella och regionala mål utgår Region Jönköpings län 

från ett antal kulturpolitiska prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med 

varandra. Prioriteringarna ska under planperioden utforskas, utvecklas och stärkas genom 

samverkan och samråd mellan berörda aktörer. 

Kulturlivets infrastruktur 

Ett levande kulturliv förutsätter en kulturell infrastruktur med flera sammanhängande delar, som 

ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, fort- och utbildningsmöjligheter, mötesplatser, kontakter 

med omvärlden, ekonomiska resurser, goda kommunikationer, förtroendefull samverkan mellan 

berörda parter så som kulturliv, region, kommunala förvaltningar, skola, civilsamhälle, politik och 

näringsliv. Den kulturella infrastrukturen ska vara dynamisk och ha ett dubbelt fokus, även om allt 

fler kulturformer präglas av ett deltagande som överbryggar skillnaden mellan utövare och publik. 

Å ena sidan ska människorna som lever och verkar i Jönköpings län ges möjlighet att ta del av och 

växa med den livskraft som konsten och kulturen erbjuder. Å andra sidan ska den kulturella 

infrastrukturen möjliggöra för länets yrkesverksamma kulturskapare att utöva sin konst och 

därigenom skapa tillgång till denna livskraft. För att attrahera och behålla kulturskapare i 

Jönköpings län behöver deras villkor stärkas genom utveckling av arbetsmöjligheter och 

upphovsrättsliga ersättningar, kompetensutveckling och främjande av produktionsvillkor. 

Den kulturella infrastrukturen ska stärkas genom att Region Jönköpings län bidrar till att:  

• utveckla fler kulturella mötesplatser 

• utveckla möjligheten till fler högre konstnärliga utbildningar i länet 

• främja kulturskapares villkor 

• främja samverkan mellan kulturens aktörer 

• utveckla främjandeverksamheten inom konst- och bildningsområdena 

• främja arrangörskap och publikutveckling i hela länet 

• utveckla kommunernas kapacitet att ta emot professionell kultur 

• ta tillvara civilsamhällets engagemang och närvaro i hela länet 
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Barn och unga 

Alla barn har rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina intressen och 

talanger. Barn och unga har kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och ska 

därför ses och behandlas med respekt och som en resurs. Med stöd i FN:s barnkonvention ska barns 

och ungas skapande uppmuntras inom samtliga kulturformer. Barn och unga ska ges möjlighet att 

möta professionell kultur och prova på olika kreativa uttryck hela vägen genom grundskolan och 

gymnasiet, till högre konstnärlig utbildning och yrkesliv. Kulturskolor bidrar till att lägga grunden 

för ett kulturellt skapande hos barn och unga. De utvecklar individen socialt och emotionellt, 

erbjuder en meningsfull sysselsättning och övar framtida kulturskapare. För att kunna fullgöra sitt 

viktiga uppdrag och möta samtidens krav bör kulturskolornas utbud breddas och deras status höjas. 

Det lyckade projektet med regional samordnare av länets kulturskolor bör permanentas och 

utvecklas samt lyftas in i den regionala organisationen. 

Kultur med fokus på barn och unga ska i Region Jönköpings län stärkas genom att: 

• öka delaktighet och inflytande 

• öka kunskap om nya kulturvanor och kulturuttryck 

• öka möjligheter att ta del av professionell kultur  

• öka möjligheten för unga kulturskapare att gå från amatör till yrkesutövare 

• bredda utbudet och höja statusen för kulturskolor genom att permanenta projektet med regional 

samordnare av länets kulturskolor och lyfta in det i den regionala organisationen 

 

Tillgänglighet 

Kulturlivet i Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla att delta i, bidra till och ta del av, oavsett 

bostadsort och socioekonomiska villkor. Att uttrycka sig genom musik, dans och konst kan vara en 

genväg till mänskliga möten. När vi delar med oss av det som berör oss på djupet skapas 

gemenskap och förståelse. Tillgängligheten till kultur ska i Jönköpings län inte heller hindras av 

kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller politisk övertygelse. 

Region Jönköpings län ska bidra till att sprida kunskap om inkluderande arbetssätt och metoder, och 

se till att fler utövare, upphovspersoner och konstnärliga ledare med funktionsnedsättning kan 

berika svenskt och internationellt kulturliv. Konsten utvecklas genom ökad inkludering. ShareMusic 

& Performing Arts och Freja Musikteater vid Smålands Musik och Teater är viktiga verksamheter i 

arbetet för att skapa en bred och tillgänglig scen. 

Länets kulturliv breddas och stärks av nyanlända professionella kulturskapare som också är en länk 

till internationella samarbeten och erfarenheter. Kulturen kan minska klyftor mellan människor, och 

mellan exempelvis landsbygd och stad. 

Den svenska minoritetspolitiken ger lagligt skydd för de nationella minoriteterna och ska stärka 

deras möjligheter till inflytande, samt stödja de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, romani 

chib, samiska, meänkieli. Region Jönköpings län är ett så kallat förvaltningsområde för finska och 

har därmed ett särskilt fokus på den sverigefinska minoritetsbefolkningen i länet. 

Digitaliseringen har förändrat hur människor tar del av information, kommunicerar och relaterar till 

varandra. Detta har i sin tur påverkat hur människor tar del av kultur, samt hur de själva kan 

medverka i kulturella processer. Digitalisering möjliggör ett större och mer varierat utbud av kultur 

även på mindre orter. Region Jönköpings län arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och länets 

kommuner för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för människor i alla åldrar. 
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Tillgängligheten till kulturlivet ska i Jönköpings län stärkas genom att: 

• öka kompetensen inom tillgänglighetsfrågor 

• främja ökad inkludering 

• öka geografisk spridning av kultur 

• etablera nya spelplatser och utveckla informations- och distributionskanaler 

• synliggöra och främja nationella minoriteters kultur, kulturarv och språk 

• ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

 

Hållbarhet och hälsa 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det handlar till exempel 

om ett strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, hållbar regional 

utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet. Visionen om ett i alla 

avseenden hållbart samhälle ska genomlysa länets kulturliv. Kulturen och dess olika uttryck ska ges 

förutsättningar som skapar hållbara system i samhället och samhällsplaneringen. Konst och kultur 

spelar en viktig roll inom vård och omsorg och bidrar som hälsofrämjare till såväl bättre folkhälsa 

som samhällsekonomi. 

Hållbarhet och hälsa ska i Jönköpings län stärkas genom att: 

• låta visionen om ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle ska genomlysa länets 

kulturliv 

• främja kunskapsutbyte och stärka utvecklande strukturer 

• utveckla strukturer för arbete med kultur och hälsa som fokuserar på både upplevelse och eget 

skapande 

 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

 För att öka det kulturella utbytet i länet och över kulturgränser ska interregionala, internationella 

och interkulturella samarbeten stimuleras. Interregionala samarbeten och utbyten främjar utveckling 

och hållbar långsiktig tillväxt. De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige verkar 

tillsammans för att utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Interregionalt 

utvecklingsarbete pågår inom ett flertal områden med utgångspunkt i det kulturpolitiska 

positionspapper som regionerna antagit. Region Jönköpings län ser en stor potential i att fortsätta 

utvecklas som en nod för interregional samverkan. Dels mot bakgrund av de stora utmaningar som 

kulturområdet står inför och dels för att gemensamt stärka och utveckla de olika konstområdena. 

Internationella samarbeten bidrar till att länets invånare i högre utsträckning får tillgång till kultur 

från hela världen, samtidigt som det stärker möjligheterna för länets kulturaktörer att påverka och 

synas på den internationella arenan. Interkulturella och gränsöverskridande möten och samverkan 

bidrar i förlängningen till att motverka diskriminering, att skapa social sammanhållning samt ett 

mer jämlikt och inkluderande samhälle. 

Det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet ska i Jönköpings län stärkas genom 

att: 

• utveckla interregionala samarbeten, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige  
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• arbeta med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i relation till kultursektorn 

• utbyta kunskaper och erfarenheter i internationella och interkulturella nätverk  

 

Samverkan och dialog 

Samverkan och dialog är nödvändiga för fortsatt utveckling. Med utgångspunkt i de kulturpolitiska 

målen initierar, samordnar och utvärderar Region Jönköpings län insatser för att utveckla kulturen i 

Jönköpings län. I Region Jönköpings län bedrivs arbetet av sektionen för kulturutveckling inom 

avdelningen Regional utveckling. Sektionen ingår i kultursamverkansmodellen. Utvecklingsarbetet 

bedrivs som ett processinriktat arbete tillsammans med kommunerna och med kulturlivets 

intressenter för att med ett regionalt perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna.  

Genom att tydliggöra roller och anlägga ett helhetsperspektiv kan den regionala utvecklingen 

stärkas även inom andra samhällsområden, som exempelvis kulturella och kreativa näringar (KKN). 

Men medan kulturföretag är huvudsak för näringspolitiken, förutsatt att de skapar tillväxt och 

arbetstillfällen, är de för kulturpolitiken enbart medel, aldrig mål i sig. 

Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner genom processinriktat arbete i olika forum 

och med ett gemensamt fokus på utveckling som utgår från kommunernas olika styrkor och 

utmaningar. Genom kulturchefsnätverket sker samverkan mellan kommunerna och regionen för att 

gemensamt flytta fram kulturens positioner i länet.  

På motsvarande sätt kommer den politiska nivån i Region Jönköpings län att bjuda in till 

dialogmöten med politiska företrädare för kommunerna. Dialog kring utvecklingsprocesser kan 

mynna ut i konkreta satsningar och projekt. Kontinuerliga dialoger mellan Region Jönköpings län 

och kulturlivet syftar till uppföljning av arbetet med de kulturpolitiska målen och de särskilda 

uppdragen, fördjupad förståelse för varandras förutsättningar och utmaningar, och att gemensamt 

utforska möjligheter till nya initiativ inom ramen för de kulturpolitiska prioriteringarna. Region 

Jönköpings län har i uppdrag att bjuda in till dialoger, men initiativ kan också komma från andra 

aktörer. Dialoger kan vara både konstområdesspecifika och konstartsöverskridande. Region 

Jönköpings län har särskilda dialoger med de verksamheter som får stöd genom 

kultursamverkansmodellen och har regionala uppdragsbeskrivningar.  

Samverkan och dialog mellan länets kulturaktörer ska stärkas genom: 

• att stärka strukturer för samverkan mellan regionen och länets kommuner 

• samråd med det fria professionella kulturlivet och intresseorganisationer, folkbildningens 

organisationer, civilsamhället och det ideella kulturlivet, samt barn och unga 

• att initiera dialog mellan kulturens aktörer och ansvariga aktörer inom vård och hälsa, utbildning 

och skola, civilsamhälle, näringsliv, offentlig miljö och samhällsplanering 
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Konst- och kulturområden  

 

Region Jönköpings läns kulturpolitiska insatser omfattar utvecklingsarbete inom ett antal konst- och 

kulturområden. Några av dem är definierade i den statliga förordning (2010:2012) som reglerar 

kultursamverkansmodellen. Andra områden är definierade av Region Jönköpings län i dialog med 

företrädare för kommunerna, det fria professionella och ideella kulturlivet samt civilsamhället. 

Utvecklingsambitionerna inom de olika konst- och kulturområdena styrs av de kulturpolitiska 

målen och prioriteringarna. 

Å ena sidan är det viktigt att understryka att samtliga områden är dynamiska och i ständig 

utveckling, inget konst- och kulturområde är statiskt och en gång för alla givet. Å andra sidan bör 

det betonas att det inte finns några fasta gränser mellan de konstarter och kulturformer som nedan 

presenteras - tvärtom, att överskrida gränser och skapa nya hybrider är konstens och kulturens sätt 

att fungera. 

 

Arkiv 

Arkiv är en del av samhällets kulturhistoriska minne och en kontinuerlig beskrivning och reflektion 

över samhället förr och nu. Arkiv belyser folkviljans betydelse och funktion i samhällsutvecklingen: 

hur människor i förening på ett organiserat sätt erövrar, försvarar och utvidgar demokratin. För att 

kunna göra detta och garantera insyn i den offentliga förvaltningen krävs öppna och tillgängliga 

arkiv. 

Föreningsarkivens möjligheter att samspela med och vara relevanta för föreningar, nätverk och 

grupper som inte är organiserade på traditionella sätt, behöver förstärkas. Samordningen mellan 

olika kunskapsbärare inom arkivområdet i Jönköpings län ska fördjupas. Genom samgåendet av 

Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv skapas en central 

arkivorganisation med ett övergripande ansvar. 

Den tekniska utvecklingen påverkar både insamlandet av information och tillgängliggörandet av 

insamlat material. Vägen mot e-arkiv har påbörjats. Varken digitalisering eller e-arkiv kan ersätta 

fysiska arkiv, men innebär fler informationsbärande medier. För tillförlitligheten är det viktigt att 

insamling, urval, gallring och utställningsproduktion utförs av professionella yrkesutövare. 

Region Jönköpings län ska: 

• främja samordningen mellan kunskapsbärare inom arkivområdet 

• utveckla och säkerställa driften av den nyinrättade centrala arkivorganisationen 

• samordna kunskap kring den tekniska utvecklingen av föreningsarkiven 

• bidra till samordning av och kunskapsdelning kring e-arkiv i länets kommuner 

• utforska möjligheten att ta ett utökat ansvar för företagens arkiv i Jönköpings län 

 

 

 

14



 
 

  Sida 8 av 23 

 

 

Biblioteksutveckling och läsfrämjande 

 

Biblioteken i Jönköpings län ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

Biblioteksverksamheten i det allmänna biblioteksväsendet regleras i bibliotekslagen (SFS 

2013:801). Lagen anger följande prioriterade grupper: personer med funktionsnedsättning, de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Den poängterar att 

folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. I bibliotekslagen anges att 

regioner och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Tillsammans med Kungliga biblioteket ska de följa upp hur de antagna biblioteksplanerna har 

utformats och hur de används.  

 

Den regionala biblioteksplanen har tagits fram av och omfattar Biblioteksutveckling Region 

Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken Futurum. Biblioteksutveckling som utgör den regionala 

biblioteksverksamheten är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i sektionen för 

kulturutveckling. Uppdraget är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det 

gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Biblioteksplanen har tagits fram i dialog med 

bibliotekscheferna vid länets folkbibliotek. Sjukhusbiblioteken är en del av Futurum, Region 

Jönköpings läns enhet för forskning och utbildning med uppdraget att stödja kunskapsbaserad vård.  

 

Grunden för folkbibliotekens verksamhet är personalen, som förmedlar tjänster, medier och 

upplevelser genom att möta användare både digitalt och fysiskt. Folkbiblioteken är en aktör i den 

digitala samhällsutvecklingen och medverkar till att skapa förutsättningar för invånarna att bli 

digitalt delaktiga. Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning 

skapar förutsättningar för att aktivt kunna delta i det demokratiska samhället. Det tar sin 

utgångspunkt i det nationella målet för litteratur- och läsfrämjande: att alla i Sverige ska, oavsett 

bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla 

en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.  

 

Region Jönköpings län ska: 

• utforska bibliotekens demokratiska uppdrag tillsammans med folkbiblioteken 

• stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och 

nya användare 

• stödja folkbibliotekens barnrättsarbete med särskilt fokus på barns delaktighet och inflytande 

• främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom digital delaktighet 

• bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK) 

• bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande 

• utveckla biblioterapeutiska arbetssätt för barn och vuxna och bidra till att skapa fler läs- och 

hälsofrämjande vårdmiljöer 
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Museer, kulturarv och kulturmiljö 

 

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck, som traditioner, språk, konstnärliga verk, 

hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och 

kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som människor enskilt eller i grupp ständigt 

omformulerar, förändrar, förstärker och försvagar över tid. Begreppet kulturarv ska tolkas i sin fulla 

bredd och vara en angelägenhet för fler konst- och bildningsområden. Museisektorns roll som 

kunskaps- och demokratiutvecklande verksamhetsområde är i förändring. Samhällsuppdraget har 

breddats och en stödjande museilag har stiftats. 

 

I ett samhälle som befinner sig i snabb strukturell omvandling är museernas bevarandeuppgift en 

utmaning och en nödvändighet. Minnesinstitutionernas uppdrag är att ge människor möjligheter att 

förstå och ta ansvar för kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. 

Kulturmiljön bidrar till invånarnas trivsel och till regionens profilering. Region Jönköpings län ser 

det som strategiskt viktigt att kulturarvssektorn utvecklar kulturmiljöområdet med utgångspunkt i 

de nationella målen, utvecklingsarbetet på nationell nivå och landskapskonventionens intentioner.  

Samverkan mellan kulturarvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska främjas med särskilt fokus på 

individernas behov av identitetsskapande och känsla av samhörighet. Civilsamhället, i form av 

exempelvis hembygdsrörelsen, lämnar viktiga bidrag till kulturarvssektorn. 

 

För att skapa förutsättningar för museiverksamheter som främjar god livsmiljö och hälsa, 

långsiktighet och innovationskraft, behövs gränsöverskridande samverkan. Nationella och 

internationella samarbeten inom EU:s ramverk behöver utvecklas systematiskt. 

Konstnärliga uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till barns och ungas utveckling till 

självständiga och kritiskt tänkande individer, och ger även insikter om demokratiska värden. 

Kulturarvsaktörerna ska tillse att barn och unga, oavsett förutsättningar, kan ta del av kulturarvets 

mångfald. Jönköpings läns museum är en viktig aktör inom detta arbete och möjliggör eget 

skapande, delaktighet och inflytande. 

 

Kulturarvssektorn arbetar med digital delaktighet och lärande genom digitala miljöer. Genom sina 

arkiv och samlingar kan kulturarvsaktörerna öka kunskapen om och intresset för kulturarv och 

historiebruk samt uppmuntra till källkritiska diskussioner kring kulturarv som identitetsskapande 

faktor i ett mångkulturellt samhälle. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• samarbeta med skolan i pedagogiska projekt 

• främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper 

• främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och lärande 

• stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 

• främja samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv 

 

Folkbildning 

 

Folkbildningen i Jönköpings län består av studieförbund och folkhögskolor med olika profiler och 

ideologiska inriktningar. Idén bakom folkbildningen bygger på livslångt lärande samt frivilligt och 

aktivt medskapande. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin 

kunskap och bildning för att gagna personlig utveckling och delaktighet i samhället. 
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Folkbildningen syftar till att stärka och utveckla demokratin. Den skapar förutsättningar för 

människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen genom att jämna ut 

utbildningsklyftor. Ett annat syfte är att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Folkbildningen har behov av regional samordning för att öka samarbete och stärka nätverk, vilka i 

sin tur kan utveckla området. 

 

Folkhögskolan är en egen utbildningsform med ett omfattande utbud av korta och långa kurser där 

utgångspunkten är människors behov och vilja att lära. Studierna är individanpassade och når bland 

andra ungdomar med korta eller oavslutade studier. 

Flera folkhögskolor i Jönköpings län har kulturprofil och utgör en självklar del i den kulturella 

infrastrukturen, både som mötesplatser och scener/arenor för kultur i lokalsamhället. 

Folkhögskolorna erbjuder utbildningar som förberedelse för högre studier inom det konstnärliga 

området och har en stor betydelse som utbildningsaktörer för det professionella kulturlivet.  

 

De studieförbund som finns i Jönköpings län har god geografisk spridning. De genomför 

studiecirklar och kulturarrangemang, och bidrar till att skapa ett varierat kulturliv för invånarna i 

länet. Tillsammans med medlemsföreningar genomförs kompetensutveckling i olika ämnen. Region 

Jönköpings län ska utveckla samverkansformerna för att stärka studieförbundens möjligheter att 

möta invånarnas behov av kulturupplevelser, folkbildning och eget skapande. Studieförbunden 

skapar förutsättningar för ungas och unga vuxnas kulturutövande. De möjliggör nya pedagogiska 

inriktningar med hjälp av den digitala tekniken och kan därigenom möta ungas skapande. Region 

Jönköpings län ska stärka studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering 

och skapande. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet 

• stärka förutsättningarna för studieförbunden att samarbeta med övrigt kulturliv 

• stärka studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering och eget skapande 

• stärka studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen 

 

Fristad 

 

Genom sitt medlemskap i ICORN - International Cities of Refuge Network - står Region 

Jönköpings län upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Som fristadsregion ges en förföljd 

konstnär, som inte kan verka fritt i sitt yrke i hemlandet, möjlighet att skapa och samtidigt berika 

sitt eget konstnärskap och länets kulturliv. Värdskapet bidrar samtidigt till internationalisering av 

det lokala kulturlivet. Regionen ska verka för samordning och ökad kunskap om 

fristadsprogrammet i hela Jönköpings län. Region Jönköpings län ska utveckla sin kompetens och 

samordning som fristadsregion, och verka för att fristadsprogrammet utgör en del inte bara i större 

kommuner utan även i de mindre kommunerna. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela länet 

• bidra med stöd i form av kompetens och ekonomi till kommuner som blir medlemmar i ICORN 

 

 

17



 
 

  Sida 11 av 23 

 

Hemslöjd 

 

Hemslöjd är starkare och mer mångfacetterat än någonsin. Fler aktörer är involverade, vilket både 

fördjupar och breddar verksamhetsområdet. Många faktorer påverkar: ett skapande av verkliga 

föremål i den fysiska världen som är kopplat till identitet, kreativitet och livsstil; möjligheten att 

agera praktiskt och att påverka sin egen och andras situation i vardagen och värdemässigt; ett ökat 

intresse för historia. Hemslöjd har med tiden, liksom konsthantverk och konst, fått mindre skarpa 

gränser och en utvidgad tolkning av vad begreppet kan inrymma. 

 

Hemslöjd är påtagligt och värdebärande, på en gång materiell och immateriell kultur, och innefattar 

ett brett omfång från pyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang. Hemslöjd kan vara 

en avgörande faktor för upplevd hälsa och livskvalitet. Digitaliseringen ger förutsättningar för nya 

sätt att skapa, nya mötesplatser, uttryck och nya samarbeten när det lokala knyts ihop med det 

globala. Hemslöjd kan vara samhällsutveckling i praktiken med kultur, näring och hållbarhet i 

fokus. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• stärka hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling 

• utvidga möjligheterna för hemslöjden att vara en kunskapsbärare för hållbar utveckling 

 

Bild, form och design 

 

Region Jönköpings län arbetar med att utveckla förutsättningarna för konst, design och gestaltad 

livsmiljö i Jönköpings län. Uppdraget är att möjliggöra konstupplevelser för invånarna, främja eget 

skapande och skapa förutsättningar för konstnärer att bo och verka i länet. 

Till länets fördelar hör en gynnsam geografisk placering mitt i södra Sverige med närhet till landets 

tre storstadsregioner, goda kommunikationer och många små och medelstora företag inom 

produktionsindustrin (plast, metall och trä), som kan attrahera designers och konstnärer som arbetar 

skulpturalt eller med gestaltningsuppdrag. Ett nav för form och design i Jönköpings län är 

Vandalorum Museum för Konst och Design. 

 

Till utmaningarna hör att länet har få offentliga konstinstitutioner, inget samlande konstmuseum, 

inga professionella gallerier eller produktionsplattformar, samt inga högre konstnärliga 

utbildningar. Som konsekvens har Jönköpings län relativt få yrkesverksamma konstnärer. 

Länets kulturskolor erbjuder barn och unga möjlighet att skapa och ta del av konst, och fria aktörer 

har utvecklat barn- och ungdomsverksamhet med inriktning på bild och form. I länet finns 

konstutbildningar på förberedande nivå. Studieförbund och konstföreningar ger kurser i bildkonst 

och form inom ramen för sin verksamhet. Residensprogram inom bild- och formområdet har börjat 

etableras i länet. Fler internationella samarbeten behöver komma till stånd. 

 

Region Jönköpings län avser att långsiktigt stärka verksamhetsområdets infrastruktur, bland annat 

genom stöd till befintliga konstinstitutioner, genom att främja samarbetet mellan kulturskapare, 

institutioner och andra aktörer och genom att bidra till upprättande av mötesplatser, 

produktionsplattformar och kollektivverkstäder för länets konstnärer. Andra verksamma åtgärder 

kan vara att kompetensutveckla konstnärer i hur man söker stipendier, gestaltningsuppdrag etc, samt 

att avsätta medel för att erbjuda medverkansersättning till de konstnärer som ställer ut på 

institutioner som följer det s k MU-avtalet.  

 

18



 
 

  Sida 12 av 23 

Region Jönköpings län avsätter medel för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och 

tillbyggnad av sina fastigheter. Detta förhållningssätt kan även omfatta konstnärlig medverkan inom 

ramen för olika byggprocesser. Sedan 2016 arbetar Region Jönköpings län med enprocentsregeln 

för ny- och större ombyggnationer.  

 

Region Jönköpings län ska: 

• främja intresset för och tillgången på bildkonst, form och design 

• skapa mötesplatser och produktionsplattformar för länets konstnärer 

• stärka länet som bildkonst-, form- och designregion 

• etablera konstnärsresidens 

• avsätta medel till utställningsaktörer för medverkansersättning 

• tillämpa enprocentsregeln vid gestaltning i Region Jönköpings läns lokaler 

• förvalta och tillgängliggöra Region Jönköpings läns konstsamling 

 

Film och rörlig bild 

 

Region Jönköping läns arbete med film och rörlig bild har tre fokusområden:  

• barn och unga, filmpedagogik, medie- och informationskunnighet 

• filmskapare och produktion 

• visning och spridning av film 

Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det finns en större 

efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än någonsin tidigare. Att se, uppleva och 

skapa film och rörlig bild i olika former ska vara en möjlighet för alla. Ny teknik och förändrade 

distributionsformer och konsumtionsmönster har för innehållsproducenterna skapat nya 

förutsättningar. Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper som regissörer, författare, musiker, 

bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, fotografer med flera. Flera yrkesgrupper är sysselsatta i 

verksamheter som handlar om produktion, visning och spridning, talangutveckling och pedagogisk 

verksamhet för barn och unga. Även den ideella sektorn spelar en viktig roll. 

 

I Jönköpings län finns ett mindre antal produktionsbolag inom genrer som spelfilm, 

dokumentärfilm, animerad film och spel. Region Jönköpings län satsar på talanger bland annat 

genom ett särskilt riktat stöd för utvecklingen inom film och rörlig bild.  

Genom att förändra riktlinjerna för projektbidraget har filmproduktion kommit igång i länet. Med 

stöd av Svenska Filminstitutet har ett utvecklingsprogram för filmskapare startats. Samarbeten sker 

inom Regionsamverkan Sydsverige och regionen är med i Filmregionerna. Nätverk och noder 

skapas i länet med aktörer som Sörängens Folkhögskolas animationslinje, PING kortfilmstävling, 

Värnamo Filmhistoriska filmfestival och Södra Vätterbygdens folkhögskola. 

 

Region Jönköpings län arbetar för att ge kompetens- och utvecklingsmöjligheter till de aktörer som 

utgör den regionala infrastrukturen för film och rörlig bild. Genom att stödja samarbete mellan 

dessa aktörer kan regionen bidra till nya insatser och sätt att arbeta. I Jönköpings län finns 

utbildningsmöjligheter inom film och rörlig bild i länets folkhögskolor. 

Genom samverkan med kommuner, bibliotek, föreningsliv, organisationer och näringsliv kan 

stabila strukturer byggas för att öka tillgängligheten och möjliggöra en större publik vid 

visningsarrangemang i Jönköpings län. Här har digitaliseringen stor betydelse. Biografen som 

visningsplats bör stärkas.  
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Bland barn och unga ökar både användningen och det egna skapandet av film och rörlig bild. Film- 

och mediepedagogiken har stor betydelse när det gäller att stärka barns och ungas förmåga att 

navigera och tolka innehållet i det utbud de tar till sig. Region Jönköpings län ska med medvetna 

satsningar fortsätta stärka filmkulturell verksamhet inom eget skapande, filmpedagogik och visning 

och spridning för, med och av barn och unga. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• stärka förutsättningarna för större filmproduktioner 

• etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet 

• främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild 

• utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild 

• verka för att alla barn och unga ska ges möjlighet att skapa, se och analysera film och rörlig bild 

 

Litteratur 

 

Litteraturen skärper förmågan till kritiskt tänkande, skapar förutsättningar för inlevelse och 

förståelse för andra människor, utökar ordförrådet, stimulerar fantasin och skänker njutning och 

glädje – oavsett om du möter den i form av en bok, ljudbok eller på en digital plattform. De 

nationella målen för litteratur och läsfrämjande slår fast att ”alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och 

med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god 

läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet”. 

 

Litteraturbranschen – författare, dramatiker, översättare, publicister, förläggare och bokhandlare – 

utmanas och ges nya möjligheter av den digitala teknikens utveckling och invånarnas ändrade 

medievanor. I digitaliseringens tidevarv behöver upphovsrätten stärkas och värnas, men också 

uppdateras utifrån en förändrad produktion, distribution och marknad. 

 

I Jönköpings län finns många litterära arrangörer som tillsammans med folk- och skolbiblioteken 

bjuder in till offentliga samtal kring litteratur. För att säkra ett fritt och demokratiskt samhälle där 

alla, utifrån sina förutsättningar, kan ta plats och påverka är det viktigt att öka invånarnas medie- 

och informationskunnighet och stödja den goda litteraturen och journalistiken i en tid präglad av ett 

ständigt pågående mediebrus, falska nyheter och starka kommersiella intressen. Det är därför viktigt 

att barn och unga från tidig ålder ges möjlighet att komma i kontakt med litteratur och berättelser. 

Möjlighet att läsa och att uttrycka sig i skrift ska under uppväxten uppmuntras och övas med hjälp 

av kulturskola, bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv.  

 

Viktiga aktörer är Smålands Litteraturfestival, Kultivera i Tranås, Litteraturhuset i Jönköping, kurs i 

kreativt skrivande på Jönköping University och författarlinjen på Sörängens folkhögskola, och 

journalistlinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Alla har en viktig roll att fylla i att utveckla 

ungas skrivlust och skapa utrymme för ungas berättelser och perspektiv. 

 

För att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturområdet och ge läsarna möjlighet att möta 

professionellt verksamma författare ska fler digitala och fysiska arenor etableras. En central roll 

spelar folkbiblioteken i Jönköpings län, som har såväl kompetens, medier som lokaler. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• främja litterära verksamheter för barn och unga 
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• se över och justera bidragssystem och stipendier till författare 

• omvärldsbevaka andra finansieringsformer och publiceringsformer 

• stärka, och vid behov skapa, lokala och regionala nätverk för verksamma inom litteraturområdet 

• stärka arenor för professionella författare, även scenkonstnärligt och tvärkonstnärligt 

 

Scenkonst - teater, dans, musik och samtida cirkus 

Scenkonstområdet i Jönköpings län består av institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och 

arrangörer inom bland annat teater, dans, musik och samtida cirkus. Här finns också de kommunala 

kulturskolorna, studieförbund, kulturella amatörgrupper och konstnärliga utbildningar på 

folkhögskole- och yrkeshögskolenivå. Tillsammans bildar dessa ett ekosystem av aktörer som står 

för ett varierat utbud i hela länet. 

Två institutioner inom scenkonstområdet får statsbidrag genom kultursamverkansmodellen: 

Smålands Musik och Teater och Riksteatern Jönköpings län. De har i uppdrag att levandegöra 

kulturarvet och traditionerna, samt stå för utveckling och förnyelse med konstnärlig kvalitet som 

vägledande mål och princip. Institutionerna står också som garant för långsiktighet och kontinuitet i 

utbudet, och kan i kraft av sin verksamhets anseende locka scenkonstnärer med nationell och 

internationell lyskraft till Jönköpings län. Institutionerna står för huvuddelen av arbetsmarknaden 

för yrkesutövande kulturskapare i länet. 

I Jönköpings län finns också ett antal fria teatergrupper och danskompanier som spelar en viktig roll 

inom scenkonstområdet. En stor del av teaterföreställningarna riktar sig till unga målgrupper och är 

turnerande, vilket bidrar till att unga i hela länet får möta professionell scenkonst. 

Riksteaterföreningarna i Jönköpings län och deras regionala organisation, Riksteatern Jönköpings 

län, är centrala aktörer för att nå ut med scenkonst i hela länet. De bidrar till att ett kvalitativt utbud 

inom teater, dans, musikteater och samtida cirkus får chansen att möta en publik i de flesta av länets 

kommuner, oavsett storlek. 

Region Jönköpings läns uppdrag är att genom strategiskt stöd, samordning och i dialog med 

nyckelaktörer arbeta för att stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län, och skapa förutsättningar 

för de konstnärer som verkar inom området. Regionen ska verka för ökad internationalisering 

genom utbyten och samarbeten mellan kulturskapare och mellan aktörer. 

Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska utvecklas och stärkas genom att institutionerna ges 

möjlighet att inom ramen för sina uppdrag bedriva konstnärligt utvecklingsarbete. Villkoren för fria 

scenkonstaktörer och professionella kulturskapare ska stärkas för att möjliggöra att scenkonst av 

hög kvalitet når fler invånare i hela Jönköpings län. 

Särskilt fokus ska läggas på de unga arrangörerna i länet för att säkra och stärka en långsiktig 

utveckling av scenkonstområdet. Riksteatern och Unga Spira, Smålands Musik och Teaters 

turnerande verksamhet, spelar en central roll i att främja barns och ungas möte med en professionell 

scenkonst. Projektet Kulturrätten, som jobbar med att ge barn och unga en likvärdig rätt till kultur i 

skolan, ska fortsätta sitt metodutvecklingsarbete och pröva nya arbetssätt under kommande år. 

Smålands Musik och Teater och Riksteatern Jönköpings län har i uppdrag att hitta former för att 

stärka samverkan med de kommunala kulturskolorna. 

Formerna för dialog ska utvecklas mellan institutioner, arrangörer och kommuner kring turnerande 

scenkonstföreställningar och gästspel. Ett särskilt prioriterat område är att stötta länets tretton 

kommuner i att med sina olika förutsättningar bidra till konstområdets utveckling och ge sina 

invånare möjlighet att ta del av professionell scenkonst.  
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Inom scenkonstområdet, liksom övriga konstnärliga yrkesområden, saknas utbildningsmöjligheter 

på högskole- och universitetsnivå i Jönköpings län. För att stärka återväxten och inflyttning av 

professionell yrkeskompetens ska Region Jönköpings län stärka kulturskaparnas villkor, både som 

kreativa näringsidkare och genom att stimulera tvärsektoriella samarbeten och verksamheter. 

Region Jönköpings län ska: 

• öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter och utbud 

• främja barns och ungas möte med scenkonsten 

• främja samverkan mellan institutionerna, de fria professionella och ideella scenkonstaktörerna 

och kommunerna 

• förstärka strukturerna för samverkan 

• verka för en sammanhållen utbildningskedja 

• främja samarbete mellan bildningsorganisationer, musiker och arrangörer 

• kompetensutveckla arrangörer 

 

Dans 

Dansutvecklingen i länet har stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, 

studieförbund, fria utövare och kommuner. Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att 

effektivisera turnéläggning, tekniksättning och utbudspresentationer samt för att tillhandahålla 

spetskompetens och samordna kompetensutbyte. 

 

Turnéläggning och arrangörskap kräver kunskap om lokala och regionala förutsättningar samt 

kompetens inom konstområdet och främjandearbete. För att stärka utvecklingen av och 

tillgängligheten till dans i hela Jönköpings län behöver infrastrukturen utvecklas. 

Produktionsförhållanden och stödstrukturer för fria koreografer och dansare behöver utvecklas för 

att möjliggöra etablering av yrkesverksamma danskonstnärer. För att öka utbudet av 

dansproduktioner i hela länet krävs fler dansanpassade spelplatser och arrangörsutveckling. All dans 

behöver inte kravspecifika platser. Det hör till vissa dansformers fördel att den kan utövas på platser 

där annan kultur inte alltid finns. Dans förekommer dessutom ofta i olika tvärkonstnärliga 

konstellationer. 

 

Region Jönköpings län arbetar med att sprida dans till hela Jönköpings län genom digitala 

lösningar, så kallade Dansbänkar. De regionala dansaktörerna ska tillsammans med kommunerna 

stimulera samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer. I länet finns etablerade nätverk 

samt två stora scener, Kulturhuset Spira och Gummifabriken. Smålands Musik och Teater har ett 

ungt danskompani som drivs i projektform. Det spelar en viktig roll för unga som vill etablera sig 

inom dansområdet och bidrar till att locka danskonstnärer till länet. Dansen har tidigare spelats på 

traditionella teaterscener, men eftersom det finns få stora scener ute i länet har det exkluderat många 

från att ta del av dans. Residensverksamhet ska bli ett inslag i det övergripande regionala arbetet. 

Dansen behöver hitta nya mötesplatser där den kontinuerligt får möta invånare och deltagare.  

Region Jönköpings län ska: 

• stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet 

• främja möjligheter för danskonstnärer att etablera sig i Jönköpings län 
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Musik 

Musiklivet är rikt i Jönköpings län. För det breda musicerandet har såväl studieförbund som kyrkor 

spelat en viktig roll som skola, scen och sammanhang. Kulturskolan är stark på musikområdet. 

Jönköpings läns musikliv kännetecknas av föreningar och arrangörer, musikgrupper, körer, 

orkestrar och yrkesverksamma musiker. Södra Vätterbygdens folkhögskola erbjuder 

musikutbildning och en utbildning inom ljud- och musikproduktion finns sedan 2022 inom 

Yrkeshögskolan Jönköping. På Smålands Musik och Teater återfinns den professionella 

Sinfoniettan. Runt om i länet finns flera initiativ, både privata scener och lokala aktörer, som med 

nationell samordning främjar livemusik: Svensk Live, Småland Live, Folkets hus och parker. En 

utmaning ligger i bristen på samordning och infrastruktur. För att musiker ska få arbetstillfällen 

krävs förstärkning av arrangörsledet. Att ta tillvara och främja genreöverskridande projekt och 

produktioner i nya format är viktigt för konstnärlig utveckling inom området, liksom att utnyttja de 

möjligheter digitaliseringen innebär. 

Region Jönköpings län ska: 

• skapa nätverk, mötesplatser och förutsättningar för professionella musiker (så att de kan bo kvar 

och verka i Jönköpings län) 

• stärka arrangörsledet inom musikområdet 

 

Samtida cirkus 

Samtida cirkus är en konstart under stark utveckling med etablering av nya aktörer i länet. Centralt 

för en fortsatt utveckling av konstarten är att stödja samverkan mellan aktörerna och att stärka 

förutsättningarna att verka i länet. JONK! Scenkonst är en ideell kulturförening med inriktning mot 

samtida cirkus som samverkar med Region Jönköpings län och som har presenterat nationella och 

internationella konstnärer inom cirkus, dans och teater i flertalet av länets kommuner. För att främja 

samtida cirkus i Jönköpings län behöver nätverk byggas både regionalt, nationellt och 

internationellt. 

Region Jönköpings län ska: 

• etablera samtida cirkus genom att kartlägga konstnärer och spelplatser 

• skapa produktionsmöjligheter för yrkesverksamma cirkuskonstnärer 

 

Spelkultur 

Spelkultur är ett samlingsnamn för estetiska uttryck och upplevelser som är kopplade till spel och 

spelande. Det är en kulturform - eller rättare sagt kulturformer - som vetter åt flera håll och ingår i 

hybrider med många olika konstarter. Inom den globala nöjesindustrin engagerar den digitala 

spelkulturen världskända skådespelare, musiker, manusförfattare, bildkonstnärer och grafiker. I 

andra ändan av spektrumet återfinns lajvrörelsen som i lokala föreningar, genom konsthantverk och 

hemslöjd, scenografi, författande och kostymmakande, återskapar miljöer i verkligheten hämtade 

från fantasin och historiska miljöer. Någonstans mittemellan skapar bordrollspelare nya världar och 

fantastiska historier genom ett sagoberättande som knyter an till urgamla myter och legender, 

medan figurspelarna utforskar beprövade skulpturtekniker i skapandet av sina figurer. 
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Spelande är motsatsen till passiv kulturkonsumtion. Det förutsätter alltid ett aktivt deltagande av 

spelarna själva. De är aldrig enbart producenter eller konsumenter, utan alltid både och: 

medskapare.  

Enligt Statens Medieråd spelar hälften av alla barn mellan nio och arton år datorspel, men 

spelkulturen är inte begränsad till barn och unga. Den är också en stor och snabbt växande 

kulturindustri. 

Jönköpings län är ett av landets starkaste inom spelkultur. I Jönköping samlar Dreamhack 

tiotusentals LANare. Flera kommuner satsar på e-sport och ”spelifiering” (gamification - 

användande av spelelement inom exempelvis pedagogik) inom skola och näringsliv. Länet har 

världens största datorspelsfestival två gånger om året, flera starka rollspelsföreningar, en stor 

cosplayfestival med besökare från hela landet, arrangerar SM i figurspel och har uppdaterade 

studieförbund som jobbar aktivt med folkbildning på området, samt regionala projekt som jobbar 

med spelkultur. 

Genom sin blandning av global nöjesindustri och lokal föreningsverksamhet, hypermodern teknik 

och urgammalt sagoberättande, tidsslukande eskapism och gränsöverskridande samtidskonst, utgör 

spelkulturen en kulturpolitisk utmaning som Region Jönköpings län har beslutat sig för att anta.  

Region Jönköpings län ska undersöka: 

• hur en offentligt finansierad regional kulturpolitik kan stödja de initiativ inom länets spelkultur 

som syftar till demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet och social relevans 
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Kulturpolitisk organisation, roller och uppdrag 
 

 

Kulturpolitiken står inför komplexa utmaningar som kräver en tillitsfull samverkan där olika roller 

och funktioner samspelar för att nå kulturpolitiska mål. Samverkan är en ständig utvecklingsprocess 

som stärks genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, tydliggörande av roller och ansvarsfördelning 

samt en ökad medvetenhet om kulturpolitikens innehåll och betydelse. 

 

Region Jönköpings län 

Region Jönköpings län har en politisk organisation med regionfullmäktige, regionstyrelse och tre 

nämnder. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska 

frågor, samt andra områden som har betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling. 

Region Jönköpings län stöder kulturaktörer, institutioner, det fria professionella kulturlivet och 

folkbildning genom verksamhets- och projektbidrag samt arrangörsbidrag och stipendier. Med 

utgångspunkt i de kulturpolitiska målen initierar, samordnar och utvärderar Region Jönköpings län 

insatser för att utveckla kulturen i Jönköpings län. Region Jönköpings läns utvecklingsarbete av 

kulturen bedrivs av sektionen för kulturutveckling inom avdelningen Regional utveckling. 

Sektionen ingår i kultursamverkansmodellen. Utvecklingsarbetet bedrivs som ett processinriktat 

arbete tillsammans med kommunerna och med kulturlivets intressenter för att med ett regionalt 

perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna.  

Region Jönköpings län arbetar utifrån den kulturpolitiska principen om armlängds avstånd. Vid 

handläggning av projektansökningar som kräver konstnärliga bedömningar anlitas i möjligaste mån 

särskilda referenspersoner med expertkunskap. Vid politiska beslut om bidrag till 

kulturverksamheter tillämpas jävsreglerna. 

 

Kommunerna 

Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i länet och har det kulturpolitiska 

ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade kulturverksamheten i länet. I kommunerna 

möter invånarna kulturen i sin vardag. Varje kommun beslutar om sina egna ambitionsnivåer och 

sina kulturpolitiska inriktningar. 

Jönköpings län har 13 kommuner som organiserar sin kulturpolitik på olika sätt. De flesta 

kommunerna är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också begränsade resurser för att 

bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Kommunens politiska organisation skiljer sig åt och i 

flertalet kommuner behandlas kulturpolitiska frågor i samma nämnder som fritids- och 

utbildningspolitiska frågor. 

Region Jönköpings län och kommunerna verkar tillsammans för ett närmare samarbete såväl 

interkommunalt som mellan kommunerna och regionen. Genom att bedriva gemensamt 

utvecklingsarbete med utgångspunkt i parternas kulturpolitiska prioriteringar används kommunala, 

regionala och statliga resurser mer effektivt och parternas olika styrkor tas tillvara. 

 

Verksamheter med stöd från Region Jönköpings län genom kultursamverkansmodellen: 

• Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län 

• Kulturutveckling, Region Jönköpings län (utvecklingsverksamhet inom film, dans, bild och form, 

hemslöjd, regionbibliotek och litteratur) 

• Jönköpings läns museum 
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• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

• Riksteatern Jönköpings län 

• Vandalorum Museum för Konst och Design 

• ShareMusic & Performing Arts (förutsatt att nämnden tar beslut innan planen antas) 

 

Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen har alla specifika uppdrag inom sitt område. 

Gemensamt för uppdragen är att: 

• långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, 

kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. 

• tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt och 

utvecklingsinriktat arbete. 

• utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört konst/bildningsområde 

 

 

Samråd och samverkan 
 
Samverkan och samråd är nödvändiga för att stärka utvecklingen i länet och ska ske med lokala, 

regionala, nationella och internationella parter. Strukturerna för samverkan och samarbete ska 

stärkas ytterligare under planperioden och utvecklas tillsammans med aktuella parter. 

 

 

Samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner 

Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner genom processinriktat arbete i olika forum 

och med ett gemensamt fokus på utveckling som utgår från kommunernas olika styrkor och 

utmaningar. Genom kulturchefsnätverket sker samverkan mellan kommunerna och regionen för att 

gemensamt flytta fram kulturens positioner i länet. För den kommande kulturplanperioden kommer 

tre särskilda områden prioriteras: 

• Bibliotekssamverkan 

• Scenkonst i hela länet  

• Kulturarv  

På motsvarande sätt kommer den politiska nivån i Region Jönköpings län att bjuda in till 

dialogmöten med politiska företrädare för kommunerna. 

 

 

Samråd mellan Region Jönköpings län och kulturlivet 

Kontinuerliga dialoger mellan Region Jönköpings län och kulturlivet syftar till både uppföljning av 

arbetet med de kulturpolitiska målen och de särskilda uppdragen, fördjupad förståelse för varandras 

förutsättningar och utmaningar och att gemensamt utforska möjligheter till nya initiativ inom ramen 

för de kulturpolitiska prioriteringarna. Region Jönköpings län har i uppdrag att bjuda in till dialoger, 

men initiativ kan också komma från andra aktörer. 

 

Samråd som specifikt avser den regionala kulturplanen ska ske enligt följande: 

• samråd med de av regionen upprättade konst/bildningsområdesdialogerna eller motsvarande 

• samråd med det fria professionella kulturlivet och intresseorganisationer 
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• samråd med folkbildningens organisationer 

• samråd och samverkan med civilsamhället och det ideella kulturlivet 

• samråd med barn och unga. 

 

Interregional samverkan 

Region Jönköpings län samverkar interregionalt inom olika projekt, processer och nätverk på både 

politisk nivå och mellan tjänstepersoner och andra aktörer. Samordning och samutnyttjande av 

kompetenser och resurser över regiongränserna kan öka förutsättningarna för att de kulturpolitiska 

målen uppnås. Befintliga, framgångsrika samarbeten ska fördjupas och nya initiativ är på väg att 

utvecklas. 

 

 

Regionsamverkan Sydsverige 

De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige - Region Blekinge, Region Halland, Region 

Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne - verkar tillsammans för att 

utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Bakgrunden är det sydsvenska 

kulturpolitiska positionspapper som regionerna antagit. När Sydsverige samverkar förbättras 

förutsättningarna för konstnärlig produktion och förnyelse. Samarbete över de administrativa 

gränserna möjliggör insatser som ingen region hade kunnat genomföra på egen hand. Inom 

Regionsamverkan Sydsverige finns gemensamma kulturpolitiska ambitioner för ett flertal 

konstområden och för att utveckla interregionala samverkansstrukturer. Ett enat Sydsverige skapar 

ett starkt kulturliv. 

 

 

Samverkan mellan Region Jönköpings län och staten 

Region Jönköpings län för årliga samtal med Kulturrådet kring utvecklingsområden, samt frågor om 

att utveckla och fördjupa dialoger om kultursamverkansmodellen. Myndigheten för kulturanalys 

och Kulturrådet förser Region Jönköpings län med kulturstatistik och uppföljning. Region 

Jönköpings län för dialog med andra nationella aktörer som Svenska Filminstitutet, Riksarkivet, 

Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Nämnden för hemslöjdsfrågor, för en nationell 

överblick inom respektive områden. 

Region Jönköpings län ska samverka med Länsstyrelsen Jönköpings län i frågor gällande 

kulturmiljö, kulturarv, integration och andra gemensamma utvecklingsområden.  

 

 

Implementering och revidering 
 

Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner utifrån regionala prioriteringar, 

samt uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. I 

handlingsplaner, uppdrag och uppföljning ska jämställdhets-, barnrätts- och hållbarhetsperspektiv 

integreras, analyseras och synliggöras. 

 

 

Handlingsplaner 

För implementering och uppföljning av kulturplanen ska berörda verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen utforma handlingsplaner för kulturpolitiska prioriteringar och 

verksamhetsområden. 
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Handlingsplanerna ska innehålla en övergripande analys och beskriva önskade förflyttningar inom 

området under planperioden. Handlingsplanerna utvecklas i samråd med relevanta aktörer så att 

verksamheter kan samverka och komplettera varandra. Handlingsplaner ska finnas tillgängliga för 

kommuner och kulturliv. Handlingsplanerna följs upp och revideras årligen och utgör det 

huvudsakliga underlaget för uppföljning av kulturplanen. 

Handlingsplanerna ska också innehålla en beskrivning av de ekonomiska och organisatoriska 

möjligheterna för att nå de kulturpolitiska prioriteringarna. 

 

Uppdragsbeskrivningar 

Uppdragsbeskrivningar finns för de regionalt finansierade kulturverksamheterna (se sidan xx) inom 

kultursamverkansmodellen. 

Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt 

de nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt 

kulturplanens prioriteringar. 

Uppdragen följs upp årligen i dialog med ansvariga politiker och tjänstepersoner från Region 

Jönköpings län. 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 
 
Uppföljning och utvärdering fokuserar dels på de kulturpolitiska prioriteringarna genom 

uppföljning av handlingsplaner och bidrag till regionala verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen och dels på mer långsiktiga kulturpolitiska effekter.  

 

Uppföljning av verksamheter inom kultursamverkansmodellen  

Region Jönköpings län är i egenskap av mottagare av det statliga stödet ansvarig för uppföljning av 

bidragen till de regionala kulturverksamheterna. Uppföljningen ska vara ett stöd i dialogen mellan 

stat, län, kommuner och andra aktörer inom kulturområdet. Region Jönköpings län rapporterar 

årligen till Kulturrådet via de framtagna riktlinjerna för kvantitativ och kvalitativ uppföljning. 

Kulturdatabasen är ett verktyg för insamling av kvantitativ data, som har standardiserade kriterier 

för kulturstatistik och kan utgöra en plattform för att jämföra både regional och nationell statistik. 

 

Uppföljning av invånarperspektivet 

Genom regionala undersökningar om kulturvanor får nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet ökade insikter i invånarnas eget kulturskapande och hur de använder sig av kulturlivet. 

Region Jönköpings län genomförde 2022 i samarbete med SOM-institutet en omfattande 

kulturvaneundersökning och strävar efter att genomföra detta regelbundet. Genom Folkhälsoenkät 

Ung kompletteras bilden av barns och ungas kulturvanor. 

 

Utvärdering av kulturpolitiska effekter 

De långsiktiga effekterna av den regionala kulturpolitiken kan utläsas ur de resultat som den 

löpande uppföljningen av handlingsplaner visar. Det kommer även att krävas ytterligare 

kvalificerade analyser. 

Region Jönköpings län bör skaffa sig en mer samlad bild av de kulturpolitiska effekterna på längre 

sikt genom ett nära samarbete med kulturpolitisk och annan samhällsforskning. 
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Resultaten kan komma att återkopplas genom seminarier och dialog med invånare och företrädare 

för kommuner och kulturverksamheter. 

 

 

 

Dialogprocess 
 

För att en regional kulturplan ska kännas angelägen för alla inblandade aktörer och utgöra en 

färdplan för att nå kulturpolitiska mål, behöver den vara förankrad och utgå från en relevant analys. 

Utformningen av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län har skett i samverkan mellan 

förvaltning och politik på både kommunal och regional nivå, och i samråd med civilsamhälle, det 

fria kulturlivet och kulturinstitutioner. En styrgrupp bestående av regional utvecklingsdirektör, 

regional kulturutvecklingschef, kulturstrateg och kommunikatör har ansvarat för arbetet och gett 

Nätverkstan i uppdrag att processleda, bistå med analys och språkligt utforma denna kulturplan.  

  

Dialog med fria kulturlivet 

För att få en fördjupad inblick i olika konst- och kulturområdens förutsättningar, utmaningar och 

möjligheter har dialoger genomförts inom mer specifika områden: 1) teater, dans, samtida cirkus 

och opera, 2) film, medie- och informationskunskap och spelkultur, 3) arkiv, museum, kulturmiljö, 

natur- och kulturarv, 4) bildning, litteratur och yttrandefrihet 5) bild och form, hemslöjd och 

gestaltad livsmiljö, 6) musik, 7) dialog för dem som inte hade möjlighet att delta på dagtid, alla 

områden, 8) dialog med unga. 

Fokus under dessa dialoger var att lyssna in civilsamhället och det fria kulturlivet, men även 

tjänstepersoner, representanter från kulturorganisationer och politiker deltog. Dialogerna med 

konst- och kulturliv samlade ca 120 deltagare. Dialogerna kompletterades sedan med fördjupade 

intervjuer med Smålands Musik och Teater och Unga Spira, regional kulturskolesamordnare från 

Värnamo, ansvarig för minoritetsfrågor i Gislaveds kommun, Riksteatern Jönköpings län och 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv.  

 

Dialog med kommuner 

Genom workshop och dialog med politiker, tjänstepersoner och förvaltningschefer på regional och 

kommunal nivå diskuterades kulturpolitikens roll och syfte, de nationella och regionala 

kulturpolitiska målen samt prioriteringar för den kommande planperioden. I en process med 

sammanlagt tre träffar utbyttes kunskap, erfarenhet och perspektiv. Ett viktigt underlag för dessa 

dialoger var sammanställningen av alla dialoger som förts med civilsamhälle, det fria kulturlivet, 

institutioner och barn och unga. Särskilda dialoger har också ägt rum med nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets kulturutskott och sektionen för kulturutveckling inom 

förvaltningen för regional utveckling.  

 

En samverkansgrupp kvalitetssäkrade processen och utgjorde ett viktigt dialogstöd tack vare 

mångfalden av perspektiv, kunskaper och erfarenheter de medverkande personerna förde med sig in 

i arbetet. Gruppen, som alla representerade och talade för en större organisation, intressen eller 

målgrupp, bestod av Cajsa Löf, kulturstrateg, Region Jönköpings län; David Norrfjärd, kultur- och 

fritidschef, Vaggeryds kommun; Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, Vetlanda kommun; Johan 

Gärskog, Jönköpings läns museum; Niclas Flink, kulturutvecklare, Region Jönköpings län; Lena 

Bohman, Regional Utveckling, Region Jönköpings län; Johanna Billvén, Regionbiblioteket, Region 

Jönköpings län; Carl Ljungman, KLYS; Carl-Johan Sanglert, Länsstyrelsen; Lisbeth Lindholm 

Vatras, Ideell Kulturallians; Eva Karlsson, Folkets Hus och Parker; Ellen Lundkvist, MUCF. 
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Underlag för denna kulturplan är även de årliga kulturforum som Region Jönköpings län arrangerar. 

Dialoger genomförs också årligen inom konstområdena bild och form, dans, hemslöjd och film, 

vilket ger en lägesbild som ligger till grund för prioriteringar och utvecklingsområden. 

30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2023 SMÅLANDS KONSTARKIV   

Planerade utställningar 2023 

Utställningsperioder 2023 

 

  Stora hallen   Lilla hallen  

 

- 26.2  Maria Bang Espersen 

 

4.3 – 21.5  Magni Moss 

3.6 – 13.8  Amanda Cardell    

 

19.8 - 15.10  Ida Pettersson Preutz   

 

21.10 – 31.12  Remus Wilson  

   

 

Alla utställande konstnärer har bärighet i Småland, som antingen verksamma här eller att de har sitt 

ursprung i landskapet. I det mindre utrymmet i lada 3 kommer det att ges möjlighet till unga 

konstnärskap.  

 

Smålands Konstarkiv planerar att genomföra Smålandstriennalen 2023 tillsammans med flera 

tongivande konstinstitutioner och i samarbete med mindre aktörer och verksamheter runt hela 

Småland.  

I Galleriet planeras för visning av nyinköpta verk, liksom en särskild exponering av kvinnliga 

konstnärskap i samlingen.  

 

I samband med Amanda Cardells utställningen ska det även genomföras temporära gestaltningar 

exteriört, inte enbart i anslutning till Vandalorum utan även på andra platser i Småland.  

En ny utgåva för 2023 är planerad med satsning på samtida konstnärskap med bakgrund i Småland 

men etablerad nationellt.  
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Vi utökar kontinuerligt möjligheten för konstnärer att sälja i butik och webb. En intäktsmöjlighet för 

oss men i synnerhet för konstnärer som får möjlighet att exponera sitt konstnärskap och sina verk 

under en längre tid.  

 

(Arbetsdokument 20220329) 
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VERKSAMHETSPLAN 2022 SMÅLANDS KONSTARKIV  

Planerade utställningar 2022 

15.1 – 24.4    

Moa Israelsson   

15.1 – 13.3 

Amanda Björk  

19.3 – 1.5 

Jesper Thour  

 

14.5 – 21.8    

Richard Johansson    

 

3.9 – 20.11    

Anna Bjerger   

 

3.12 – 26.2   

Maria Bang Espersen 

   

Programmet för 2022 är fyllt av spännande innehåll. Det är en sprakande blandning av samtida 

konstnärer med stark anknytning till Småland. Somliga är uppvuxna i landskapet, andra är inflyttade. 

Flera konstnärskap tillhör den yngre generationen. Det är en del av verksamhetens delvis nya 

inriktning att skapa en plantskola för unga utbildade konstnärskap att ta plats i det offentliga 

samtalet.  Några av de övriga utställarna är uppmärksammade på nationell nivå såsom Anna Bjerger 

och Maria Bang Espersen.    

Alla utställare behandlar olika idéer, problematik liksom tematik i en samtida kontext. I Galleriet på 

Vandalorum kommer Smålands Konstarkiv att visa konstsamlingen ur olika infallsvinklar och tematik. 

Såväl specifika konstnärskap som tematiska utställningar kommer att presenteras. Exempel på 

planerade konstnärskap att visa är Göta Fogler och Birgitta Andersson. I Galleriet kommer vi även 

under året ge plats till samtida konstnärskap att presentera sig med mindre utställningar.    

Sammantaget är 2022 års program ett balanserat utbud av erfarna och unga utställare. Hänsyn har 

tagits till genus och ålder så att det sammanlagda utbudet vilar på verksamhetens värderingar om 

likabehandlings-, mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. Uppföljning och utvärdering av dessa 

perspektiv ska vara en naturlig del i verksamhetens inre arbete.  
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Liksom föregående år har den publika verksamheten för avsikt att fortsätta vara representerad på 

olika sätt i landskapet. Det sker genom utställningssamarbeten, förfrågningar eller utlåningar av verk. 

Vi samverkar med flera av de större konstitutionerna inom det interregionala konstprojektet Nya 

Småland men även den återkommande samlingsutställningen Sydosten United. Vi kommer att 

samarbeta om utställningar med Galleri Blickfånget i Gummifabriken. Flera samarbeten kan 

tillkomma. Syftet är att nå ut till en bredare publik och samtidigt få möjligheten att locka nya 

besökare till Vandalorum. Att fördjupa relationer och nätverk till andra liknande verksamheter och 

institutioner i landskapet är en viktig del av Smålands Konstarkivs aktivitet.  

Under 2022 bjuder vi in nyinflyttade konstnärer i Södra Småland till nätverkande och samtal kring 

konstnärskapets framtida resurser och behov.  Ett projekt som görs med stöd av Region Kronoberg.  

 

För att utöka vårt förmedlingsarbete till konstnärer utställningar planerar vi att genomföra 

konstnärsworkshops till barn och unga. Detta genererar även ytterligare arbetstillfälle samt inkomst 

för den uppdragna konstnären. 

Smålands konstarkivs samling är unik i sitt slag. En samling som rymmer konst från landskapets tre 

regioner med verk från 1920-talet till i dag.  2021 inleds ett arbete med att uppdatera samlingen. Ett 

offensivt och nätverkande arbete i syfte att bredda den samlande bilden av Smålandsanknuten konst. 

Insamlande och riktade inköp har gjorts, där man bedömt att det finns luckor att fylla. Samlingen 

görs tillgänglig genom studiearkivet, sociala medier och exponering i Galleriet på Vandalorum.  

 

Smålands Konstarkiv avser också att satsa ytterligare på försäljning av konstföremål, dels på Internet, 

dels i butik. Fler konstnärer ges möjlighet under kommande år att sälja sina verk genom butiken. 

Under 2022 genomförs också en satsning på att ta fram ett konstverk i upplaga tillsammans med 

konstnären och formgivaren Åsa Jungnelius. Upplaga är limiterad och kommer att erbjudas 

Vandalorums Vänner för ett förmånligt pris. Detta är ytterligare en satsning för att sprida konsten ut i 

hushållen. Satsningen kan också inbringa intäkter till verksamheten.  

 

Nicolas Hansson 

Verksamhetsansvarig för Smålands Konstarkiv  
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Utställande konstnärer 2022 

Moa Israelsson  

Konstnären Moa Israelsson bygger upp en rumslig installation med egna skulpturer och objekt. En 

postapokalyptisk miljö och en gestaltning av en civilisation som håller på att gå under. 

Amanda Björk  

Projekt med avtryck i naturens cykler och vårt samhälles historia och utveckling. Innehållsmässigt 

handlar det om materialproduktion, hantverkstraditioner, permakultur och spillmaterial. Vi kommer 

att visa ett måleri med drag av skulptur, poesi och lokalhistoria. Konstnären Amanda Björk har 

tilldelats Paul Peterson stipendiet och i samarbete med Region Jönköping erbjuder vi henne en plats 

att visa sina senaste alster. Utställningen är en del av verksamhetens satsning på yngre konstnärskap 

Jesper Thour  

Jesper Thour har i år gjort klart sin master på Konstfack. Vi visar en del av han avgångsprojekt men 

också nya verk som är en serie tredimensionellt måleri i rummet med frågeställningar kring identitet 

och tillhörighet, mer specifikt relationen utanförskap och flock. I utställningen kommer han använda 

och gestalta naturen och skogen som spelplan. Utställningen är en del av verksamhetens satsning på 

yngre konstnärskap 

 

Richard Johansson  

Richard Johansson är verksam i Skåne men uppvuxen i Småland. Projektet utforskar det förflutna, 

uppväxten och lokalhistoriska skeenden. Utställningen är inventering av ett lokalt kulturarv, sceneriet 

är Småland under 60–70 talet innan urbaniseringens effekter blev kännbara. Folkhemsk kultur och 

landsbygd, romantisering eller mardröm? Vi blandar humor med allvar, samhällskritik med 

dråpligheter. Utställningen är ett undersökande av en hembygd. Vad rymmer i begreppet och vilken 

betydelse har den i samtiden? 

Anna Bjerger  

Uppmärksammad nationellt och internationellt för sitt melankoliska och mystiska måleri. 

Innehållsmässigt rör vi oss i vardagliga motiv och lokala berättelser 

Maria Bang Espersen  221203 – 

Danska konstnären Maria Bang Espersen är verksam i Småland. Utställningen utgörs av skulpturer 

med glas, keramik och återanvänt material. Projektet kretsar kring ämnen och berättelser om 

nationalism, maktordningar och romantiserade historier. Maria Bang Espersen är utbildad vid 

California Institute of the Arts i USA, samt vid Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for för 

Design på Bornholm i Danmark. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-06   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2022.17
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Konstnärlig gestaltning förskola Ekenhaga 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun planerar att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar intill Fräkenvägen nära Borgenområdet, förskolan 
Ekenhaga. En och samma entreprenör ska på totalentreprenad 
utföra nybyggnad av tre förskolor (Ekenhaga, Magnusgatan och 
Jannelund). Byggstart är hösten 2022 och förskolorna ska stå 
klara under 2023. 

Byggnationen genererar 450 000 kronor till konstnärlig 
gestaltning enligt 1%-regeln, men i enlighet med tidigare beslut 
har 50 000 kronor omfördelats, Dnr: KN.2017.28§34. Budget 
för konstnärlig gestaltning till förskolan Ekenhaga blir därmed 
400 000 kronor exklusive moms, vilket är samma summa som 
till förskolorna Magnusgatan och Jannelund. 

Det kommer att göras en direktupphandling där 
kulturförvaltningen samarbetar med Vandalorum i arbetet med 
att hitta en konstnär för uppdraget. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att avsätta 400 000 kronor av 1%-potten till konstnärlig 
gestaltning på förskolan Ekenhaga, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att påbörja 
direktupphandlingen. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-04-06   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2022.16
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Konstnärlig gestaltning förskola Magnusgatan 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun planerar att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar vid Magnusgatan. En och samma entreprenör ska på 
totalentreprenad utföra nybyggnad av tre förskolor 
(Magnusgatan, Ekenhaga och Jannelund). Byggstart är hösten 
2022 och förskolorna ska stå klara under 2023. 

Byggnationen genererar 450 000 kronor till konstnärlig 
gestaltning enligt 1%-regeln, men i enlighet med tidigare beslut 
har 50 000 kronor omfördelats, Dnr: KN.2017.28 §34. Budget 
för konstnärlig gestaltning till förskola Magnusgatan blir därmed 
400 000 kronor exklusive moms, vilket är samma summa som 
till förskolorna Ekenhaga och Jannelund. 

Det kommer att göras en direktupphandling där 
kulturförvaltningen samarbetar med Vandalorum i arbetet med 
att hitta en konstnär för uppdraget. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att avsätta 400 000 kronor av 1%-potten till konstnärlig 
gestaltning på förskola Magnusgatan, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att påbörja 
direktupphandlingen. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Heidi Ragnar, Kommunledningsförvaltningen 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Inledning  
Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för 
ungdomspolitik för Värnamo kommun.  

Arbetet har påverkats av den pågående Coronapandemin, då arbetssätten och 
möjligheterna att mötas till tider har varit begränsade. Ungdomarnas situation har också 
varit tydligt präglad av allt ifrån inställda fritidsverksamheter, distansundervisning och en 
hemmasituation som i många fall upplevts annorlunda.  

 
Värnamo kommuns mål 
Värnamo kommun - den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Här finns möjligheter att växa som 
människa. Möjlighet till utbildning, 
attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv. Här räknas alla. 
Varje människa är en tillgång. Vi behöver 
mer mångfald, många olika kompetenser 
och erfarenheter som ska tas tillvara. En 
kommun där man kan påverka och vara 
delaktig i utvecklingen. Ungdomar är en 
viktig del i att nå kommunens vision. 
Tillsammans med dem bygger vi en attraktiv 
och hållbar kommun med fokus på 
människan, här nu och för framtiden.  

 
Syfte 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det 
ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga de europeiska och 
nationella ungdomspolitiska målen på lokal nivå samt bidra till att realisera 
kommunens vision.  

Plan för ungdomspolitik anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet 
med ungdomsfrågor i Värnamo kommun. Den anger också på vilket faktaunderlag 
arbetet ska baseras, samt med vilken metod arbetet ska genomföras. 

Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en gemensam åtgärdsplan av 
nämnderna med representanter från kulturförvaltningen som stöd. Centralt för 
genomförandet är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen, med 
ungdomarna och med externa samverkansparter. 

 
 

 

67



 5 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Vem är planen till för? 
Ungdomar är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen och ungdomsgruppen är 
heller inte generellt mer problemtyngd än andra åldersgrupper. Samtidigt är ungdomstiden ett 
skede i livet som kännetecknas av ökade möjligheter, förmågor och kreativitet, men också av 
utsatthet. De utmaningar och möjligheter en individ möter kan se olika ut under olika perioder 
i livet. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna och offentlig verksamhet än äldre.  

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13–25 år. Värnamo 
kommun har valt att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken 
hamnar mitt emellan barn och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre 
går på fritidshem efter skolan. Målgruppen för den ungdomspolitiska planen är därmed alla 
ungdomar mellan 12 och 25 år, som bor eller vistas i Värnamo. Det inkluderar även de som 
vistas här på grund av studier eller arbete.  
 

Befolkningsprognos ungdomar 
Enligt SCB beräknas ungdomsbefolkningen (13–25 år) de närmaste tio åren öka med cirka 
200 000 personer till knappt 1,7 miljoner i Sverige. Beräkningen innehåller självklart många 
osäkerheter, men ökningen kommer att ställa större krav på samhällsviktiga funktioner som 
exempelvis utbildning, arbete och social omsorg. I ”Trender och prognoser 2020” från SCB 
beräknas ökningen som 6 procent av antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år mellan 
2018 och 2035. Med den svagt ökande befolkningstrenden i Värnamo kommun under samma 
period kan man anta att siffrorna kommer att vara relevanta för vår kommun och därmed 
arbeta med långsiktig förberedelse för våra offentliga verksamheter.  

 
Vad är ungdomspolitik? 
Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra 
liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – att ha en bra levnadsstandard, 
att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i 
samhället som andra grupper har. 

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken innefattar 
alla barn i åldern 0–18 år inryms åldersgruppen 12–18 år både inom ungdoms- och 
barnrättspolitiken. Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals i 
frågor som rör deras eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken genom 
att den är en rättighetspolitik som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  
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Strategier och metoder 
 

Barnkonventionen 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Värnamo kommun då kommunfullmäktige har antagit 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska beaktas vid alla 
kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas och 
hur barns bästa har beaktats.  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav de första 42 är lag från och med januari 2020. Det är 
framför allt artikel 2, 3, 6 och 12 som är viktiga för kommunen att tänka på i kontakten med barn 
och unga.  

 
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.  
Artikel 3 - När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa.  
Artikel 6 - Alla barn har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.  
Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. 
 
 
Åtgärdsplan 
Plan för ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 
berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden.  

 
En gemensam kommunövergripande åtgärdsplan, varav den första gäller för perioden 2023–
2026, ska tas fram av nämnderna i samverkan med representanter från kulturförvaltningen. I 
åtgärdsplanen beskrivs de olika nämndernas insatser för att nå målen i fokusområdena.  

Insatserna i åtgärdsplanen ska som minst svara på:  
 

• vad som ska göras 
• vem som ansvarar för genomförandet 
• hur det bidrar till att uppfylla den 

ungdomspolitiska planens intentioner  
• när det ska vara gjort  
• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell 

revidering. 
 
 

Insatserna formuleras efter nyckeltalen i undersökningarna 
”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” 
(eller senaste versioner) 
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Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 
Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomspolitiken i Värnamo kommun ska 
bedrivas strukturerat, redo att anpassas efter ungas behov och efterfrågan. Arbetet följer 
MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) modell för att strukturerat och 
tillsammans med ungdomarna nå uppsatta mål.  
 
Modellen består av sex komponenter som tillsammans ser till att ungas rättigheter tillgodoses:  

 
Synen på unga – Vi utgår från en positiv syn på unga och vi vill deras väl. 
 
Ungdomskompetens – Vi har som kommun den kompetens som krävs för att kunna arbeta 
med ungdomspolitiska frågor. Saknar vi kompetens, skaffar vi den. 
 
Styrning och organisation – Vi har en tillräcklig organisation med rätt förutsättningar och 
mandat för att kunna arbeta effektivt med ungas inflytande. 
 
Kunskap om unga – Vi baserar oss på aktuella undersökningar och faktaunderlag, både 
lokala och nationella. 
 
Ungdomsdriven delaktighet – Vi skapar rutiner och system för unga att kunna dela idéer och 
lämna synpunkter till vår kommun. 
 
Myndighetsdriven delaktighet – Vi skaffar oss den kunskap vi behöver från unga för att 
fatta rätt beslut 
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.  

 
 
 

Fokusområden 
Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från tre fokusområden, hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. För varje fokusområde finns ett mål definierat. Varje 
område är centralt för ett långsiktigt strategiskt och syftar till att uppnå regeringens 
ungdomspolitiska mål på lokal nivå och Värnamo kommuns vision. För att formulera 
insatser i den kommunövergripande åtgärdsplanen används Region Jönköpings årliga 
undersökning ”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” och de är 
ramverk för kommunens långsiktiga arbete. Enkäten och rapporten finns båda som bilagor 
till denna plan.  

För varje fokusområde definieras också hur de arbetar mot målen i agenda 2030. 

Hälsa 
 

                     

För fokusområdet Hälsa avses också att förstärka det redan pågående 
förvaltningsövergripande arbetet med HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo), fysisk 
aktivitet, psykiskt välbefinnande, mat och sömn/återhämtning. HUV är ett politiskt 
antaget strategiskt mål. Fokusområdet ska också inkludera ungas trygghet i skolan, 
på fritiden och på nätet. 
 

Vad vet vi om ungas hälsa? 
Enligt Region Jönköpings folkhälsoenkät vet vi att i Värnamo upplever 73% av 
tjejerna och 85% av killarna i årskurs 9 att de har bra eller mycket bra allmän 
hälsa. För gymnasiets årskurs 2 är siffrorna 74 respektive 86%.  

När det gäller sömnvanor uppger 73% av tjejerna i 9:an och 81% av killarna att de 
sover 8 timmar eller mer per natt. På gymnasiet skiljer sig sömnvanorna åt från de 
yngre och endast 63% av tjejerna och 69% av killarna sover 8 timmar eller mer.  

Frukostvanor har förändrat sig över tid och i Värnamo 2015 åt 80% av tjejerna och 
75% av killarna frukost varje vardag. 2020 är samma siffror 57 respektive 59%. 
Liknande förändring syns på gymnasiet och 2020 års siffror ligger på samma 
nivåer som årskurs 9. Förklaringen ligger enligt ungdomarna i stressiga morgnar 
och trötthet. 

Andelen unga som går eller cyklar en timme eller mer, 4–7 dagar i veckan ligger 
stabilt över tid mellan 50–55% av killarna i båda åldersgrupperna, men tjejerna i 
nians aktivitet har sjunkit från 59% till 47% mellan åren 2015 och 2020. 
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På frågan om de haft besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna blir 
skillnaden mellan tjejer och killar tydlig. 48% av tjejerna uppger att de känt sig 
stressade under perioden. Motsvarande siffra för killarna är 20%. 30% av tjejerna 
har känt sig oroliga/nervösa, medan 17% av killarna uppger detsamma. 23% av 
tjejerna har haft huvudvärk mer än en gång i veckan. För killarna är siffran 9%. 
Samma förhållande i statistiken finns även för besvär som irritation, nedstämdhet 
och ryggont.  

Tjejer uppger också i lägre utsträckning att de alltid känner sig trygga i 
klassrummet. 65% av tjejerna upplever trygghet i nian och 72% av tjejerna på 
gymnasiet. 81% av killarna i nian känner sig trygga i klassrummet och 86% av 
killarna på gymnasiet. Elever uppger att det ofta rör sig om ett fåtal klasskamrater 
som på lektionstid skapar oro, men att det ofta pågår över tid. 

I nationell statistik finner man att andelen unga i åldern 16–24 år som har en 
riskkonsumtion av alkohol och som röker har minskat, medan andelen unga 
som snusar och som har riskabla spelvanor har ökat något senaste åren. 
Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika har inte 
förändrats över tid.  

Både andelen unga i åldern 16–24 år som upplever psykiska och psykosomatiska 
symptom har ökat under flera år, men denna ökning har avstannat. Andelen unga 
som upplever psykiska eller psykosomatiska symptom är dock fortsatt stor och är 
större bland tjejer än bland killar. 

Andelen unga i åldern 16–25 år som har blivit kränkta på grund av diskriminering 
har ökat och var 14 procent år 2018. Andelen är större bland tjejer jämfört med 
killar.  

Andelen unga i åldern 13–24 år som avlider till följd av självmord har varit 
oförändrad över tid och är större bland killar än bland tjejer. Andelen unga i 
samma ålder som vårdats på sjukhus till följd av självmordsförsök har sedan 
2018 ökat något igen, efter att tidigare ha minskat under många år. 

Mål för fokusområde hälsa 
Ungdomar i Värnamo kommun ska ha kunskap om och förmåga att påverka sin egen 
fysiska och psykiska hälsa. 
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Inflytande och delaktighet 
 

 

Fokusområdet syftar till att generellt öka ungas deltagande i frågor och beslut som berör dem. 
Det handlar lika mycket om att ge dem möjlighet som att lära dem hur och varför. 
Vuxenvärlden har ett ansvar att skapa förutsättningar och bidra till att utveckla individens 
kunskap om hur den kan gå till väga för att delta i demokratin och påverka 
samhällsutvecklingen. Området är inte till för att fler ska ansluta sig till politiska partier, utan 
att som medborgare kunna delta i demokratin genom den kommun de lever i eller de 
föreningar och organisationer som finns för deras intressen.  

 

Vad vet vi om ungas inflytande och delaktighet? 
På frågan om de anser sig ha stor eller mycket stor möjlighet att föra fram sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen svarar 18% respektive 22% av tjejerna och killarna positivt. På 
gymnasiet anser sig endast 14% av tjejerna ha möjlighet, men 25% av killarna. Det är också 
flest killar i gymnasiets år 2 som uppger att de ägnar sig åt politik minst 1–2 kvällar per vecka 
med 22%. Tjejerna i samma ålder endast 5%. Samma tendenser ser vi i årskurs nio där 13% 
av killarna ägnar sig åt politik, men endast 8% av tjejerna.  

I föreningslivet är tjejerna i nian tydligt aktiva och 52% är medlemmar i någon förening. 
Motsvarande siffra för killarna är 50%. Killarnas engagemang håller i sig på gymnasiet där 
45% av tvåornas killar uppger sig vara föreningsmedlemmar, men endast 39% av tjejerna. Vi 
vet att tjejerna på gymnasiet i högre utsträckning studerar på högskoleförberedande program 
och man kan därför dra slutsatsen att föreningslivet prioriteras bort till fördel för studierna.  

På nationell nivå visar studier att knappt 4 av 10 av unga i åldern 16–25 år vill vara med och 
påverka i frågor som rör deras kommun, knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att 
föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Ungefär 6 av 10 unga i åldern 16–25 år uppger att de är intresserade av omvärlden och 
samhället. Andelen som är intresserade av politik är lägre, 4 av 10, men har ökat över tid. 
Andelen som är intresserade av omvärlden är större bland utrikes födda unga jämfört med 
inrikes födda. Det är en större andel tjejer än killar som uppger att de är intresserade av 
samhällsfrågor.  

Ungas deltagande i politiska aktiviteter har förändrats över tid. Bland annat har delaktigheten 
på nätet och genom medveten konsumtion ökat. Att stödja åsikter på nätet är den vanligaste 
formen för politisk handling bland unga. Samtidigt har deltagande i demonstrationer, att bära 
symboler och skriva på namninsamlingar minskat. 
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Unga i åldern 16–24 år är medlemmar i politiska partier i samma utsträckning som vuxna, 5 
procent är medlemmar i ett politiskt parti. Unga är däremot underrepresenterade i 
nomineringar och val till förtroendeuppdrag på alla politiska nivåer. En något högre andel 
killar nomineras och väljs jämfört med tjejer. 

Vi kan dra slutsatserna att tjejer i högre utsträckning ägnar tid åt sina studier under 
gymnasietiden, men att deras intresse för samhällsfrågor är större. Ungdomar är procentuellt 
lika engagerade i politiska partier som vuxna, men långt flera utövar sina intressen för 
samhällsfrågor via nätet. Över hälften av ungdomarna är när de når tonåren vana vid 
föreningsengagemang, men deras representation i styrelser och är låg.  

 

Mål för fokusområde inflytande och delaktighet 
Ungdomar i Värnamo kommun ska förstå hur och ha kunskap om hur de kan påverka 
samhällsutvecklingen och delta i demokratin. 

 

Engagemang 
 

 

 
Ungdomstiden är en period då intressen utvecklas och många hittar vänner utanför skolan 
genom sina fritidsaktiviteter. De innebär också ofta ett tillfälle att utvecklas som person och 
individ. En meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa, men också till 
trygghet. Många ungdomar ser sitt fritidsintresse som en fristad eller en paus i vardagen. 
Fritidsaktiviteter behöver finnas för alla oavsett förutsättningar. De kan också skapas av olika 
aktörer eller av ungdomarna själva. Samverkan mellan offentlig verksamhet, föreningar, 
företag och andra organisationer för att ge unga en meningsfull fritid är en förutsättning för att 
nå målet.  

Vad vet vi om ungas engagemang? 
I undersökningen som Region Jönköping tar ställs frågan om de håller med om påståendet att 
”det finns saker att göra, men inget som intresserar mig”. 47% av tjejerna och 42% av killarna 
i nian håller helt eller delvis med om detta påstående. På gymnasiet håller 57% av tjejerna 
med om detsamma, medan killarna behåller samma nivå, 42%. Även här kan man ana ett 
ändrat fokus bland tjejerna när de äntrar gymnasiet, liksom i föreningsengagemanget.  
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När ungdomarna får svara på vilka aktiviteter de brukar hålla på med minst 1–2 ggr per vecka 
blir variationen stor. De allra flesta både i nian och gymnasiet ägnar tiden åt att vara med 
kompisar, plugga eller bara vara hemma. Bland fritidsintressena är träning/idrott det 
vanligaste där 73% av ungdomarna ägnar sig åt det i någon form. 53% av både killar och tjejer 
ägnar tid i naturen, 33% åt musik eller att sjunga och 34% av dem läser böcker och tidningar.  
7% av ungdomarna i undersökningen uppger att de spenderar tiden på fritidsgården. 

Åtta av tio unga upplever att de har goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, sociala 
aktiviteter och kulturella aktiviteter. Det är dock vanligare att unga utrikes födda, unga hbtq-
personer samt unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter. Dessutom uppger var 
tredje ung med funktionsnedsättning på nationell nivå att avstår fritidsaktiviteter av rädsla för 
att bli dåligt bemötta. 

De vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av 
skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att den är för svår eller att det är svårt att ta sig till 
aktiviteten. Det första bekräftas framför allt av tjejer som studerar på gymnasiet.  

Fritidsaktiviteters nytta för hälsan bekräftas av nationell statistik där undersökningar tydligt 
visar att unga som inte har symptom på psykisk ohälsa är mer nöjda med sin fritid än andra. 
Påverkan på stress är också tydlig då ett samband finns där killar som är medlemmar i en 
förening upplever mindre stress än killar som inte är föreningsmedlemmar.  

 

Mål för fokusområde engagemang 
Ungdomar i Värnamo kommun ska kunna ha en utvecklande och meningsfull fritid och veta hur 
aktiviteter kan skapas för dem själva och andra. 

 
Omvärldsspaning 
Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Värnamo kommun har sin 
utgångspunkt i den nationella ungdomspolitiken samt i Värnamo kommuns vision, men 
en spaning på vilka ungdomar som vårt arbete avser kan vara en förutsättning för att nå 
framgång. Vilka är de, vad är viktigt för dem och hur skiljer de sig från tidigare 
generationer? Kairos future har gjort en undersökning på Generation Z, ”Vem är 
framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z” (Molander och Olsson, 2019).  

Generation Z är födda 1995 och framåt. De minns inte 1900-talet och är den första 
generation helt utan relation till en värld utan digitalisering. Internet är där deras familj, 
skola och underhållning finns. 

Fem insikter från rapporten: 

73 procent av generation Z uppger att de har upplevt ångest under de senaste sex månaderna. 
23 procent av samma åldersgrupp uppger år 2000 att de upplevt ångest under det senaste 
halvåret. Begreppet ångest har troligtvis ändrat innebörd, men de bakomliggande orsakerna 
till dagens höga siffror uppges vara orsaker rotade i den värld man vuxit upp i som  
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utseendefixering, högre krav i skolan och att man jämför sig med andra. Prestationskrav både 
från en själv och ens omvärld.  

Fokus på hållbarhetsfrågor i uppväxten gör att en hög moral kan tydas hos Generation Z. Att 
ta sitt samhällsansvar är viktigt, men också att ha hög moral privat prioriteras. Att inte vara 
otrogen, respektera samtycke, hålla ordning på sina barn och inte marknadsföra onyttigheter är 
viktiga aspekter för dem. De ställer höga mellanmänskliga krav och att vara schysst är 
överordnat. 

Den höga moralen bärs främst av kvinnorna i generationen. Rörelser inom miljö, samtycke 
och trakasserier har starka kvinnliga förebilder och kvinnor är måna om att vara en god 
människa i högre utsträckning än män. 

Generation Z vill engagera sig i samhällsfrågor, men vet inte riktigt hur. De är skeptiska inför 
tomma värdeord och löften. De eftersöker ledarskap där en opinionsundersökning inte ändrar 
positioneringen och ledare som vågar stå upp för något är viktigt. De ser upp till tydliga, men 
lyhörda ledare som är genuina och tar frågor på allvar. Denna syn på ledarskap medför att 
generationen själva är lite skeptiska inför att ta på sig ledartröjan då de anser att det kräver 
passion, hängivelse och innebär tungt ansvar.  

Efter moralfrågan är klimatet Generation Z:as viktigaste fråga. Tidigare generationen 
framhävde krig, brottslighet och terrorism som viktigare frågor. Generation Z efterfrågar 
vision och ledarskap i miljöfrågan inför framtiden för att engagera sig, men säger sig vara 
redo att möta krisen. 
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Ansvar 
Då planen för ungdomspolitik anger Värnamo kommuns strategiska plan för 
arbetet med ungdomars inflytande i frågor som berör dem är samtliga nämnder 
ansvariga för att arbetet mot målen ständigt pågår och följs upp. Förvaltningarnas 
tjänstepersoner föreslår och genomför beslutade insatser. Åtgärdsplanen för 
Värnamo kommuns ungdomspolitik är det gemensamma dokumentet.  

Ungdomscoacher 
Till övergripande stöd i arbetet för samtliga instanser finns ungdomscoacher som 
har sin placering på Kulturförvaltningen. Dessa ungdomscoacher ansvarar för att 
vara kanalen till de unga som omfattas av planen. De ansvarar också för att 
utarbeta åtgärdsplanen i samverkan med nämnderna och planera efter 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Dokumentansvariga 
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 
Kulturförvaltningen är ansvarig för dokumentet. Dokumentets efterlevnad ligger 
på respektive berörd nämnd och utskott.  

Plan för ungdomspolitik har tagits fram av Utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. 

Uppföljning 
Att arbetet som sker följer planens intentioner säkerställs genom att 
kulturförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp 
åtgärdsplanen. Kulturförvaltningens ungdomscoacher leder arbetet och stöttar 
nämnderna.  

Referenser 
Folkhälsoenkät Ung 2020, Region Jönköping 
Trender och prognoser, SCB 2020 
Ung idag, Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, 2021 
EU: s ungdomsstrategi på lokal nivå, MUCF, 2022 
Fokus 21 – Vilja att förändra, MUCF, 2021 
Ungdomspolitisk skrivelse, Skr. 2020/21:105, Regeringen.se 
Ungidag.se, MUCF 
Barnkonventionen, FN, 1989 (2020) 
FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN, 1948 

 
Revidering 
Revidering senast 2023-12-31 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-03-22   

Justerare  

§ 96 Dnr: KS.2021.494 
 
Plan för ungdomspolitik 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera plan för Ungdomspolitik till nämnderna samt  
att  nämnderna återkommer med synpunkter till 

kommunstyrelsen senast 17 maj.  
 
    
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
ungdomspolitiskt program (Plan för ungdomspolitik) för Värnamo 
kommun.  

Regeringens mål för ungdomspolitik lyder: ”Alla ungdomar ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. 

Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom 
det ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga det 
nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå samt bidra till att 
realisera kommunens vision. Planen för ungdomspolitik är ett 
vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje berörd 
nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden, 
samt ange dessa i den för kommunen gemensamma åtgärdsplanen 
som ska tas fram. Planen anger också det arbetssätt som 
rekommenderas för arbetet att nå målen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-08 § 88                                     
att överlämna ärendet till nästa sammanträde  

Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta        
att uppdra åt Kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för 
ungdomspolitik.   
 

 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder  
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Kulturdatabasen verksamhetsår 2021

Stiftelsen Museum Vandalorum

Inledning Kulturdatabasen

Vad är Kulturdatabasen?
Kulturdatabasen används av Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) för att samla in data till officiell statistik inom kulturområdet,

av regionerna för uppföljning av kulturverksamheter med regionala bidrag och av Statens kulturråd (Kulturrådet) för uppföljning av

statliga bidrag enligt kultur¬samverkansmodellen. Statliga, regionala och kommunala museer besvarar även frågor från

Riksantikvarieämbetet i Kulturdatabasen.

Vår förhoppning är att minska administrativ belastning för kulturverksamheter genom att samordna insamlingar till statliga myndigheter

och regioner i Kulturdatabasen.

Vilken information samlas in?
I Kulturdatabasen besvaras frågor för verksamhetsåret 2021 inom olika delområden såsom organisation, ekonomi, personal samt

specifika frågor för respektive konst- och kulturområde.

Först kommer några inledande frågor, därefter kommer du att se vilka delområden som är aktuella för din verksamhet att besvara. Du

har då också möjlighet att ladda ner en utskriftsvänlig version av enkätens olika delområden.

Hur fungerar Kulturdatabasen?
För att gå framåt i enkäten, klickar du på knappen "Fortsätt" som finns längst ner till höger på varje sida. Du kan stänga ned enkäten

och slutföra den vid ett senare tillfälle, dina uppgifter sparas automatiskt.

När ska enkäten skickas in?
Sista datum att besvara enkäten för museer och konsthallar är 9 mars 2022. Kulturverksamheter med regionala bidrag får information

om sista svarsdatum från respektive region.

Vem kontaktas om jag har frågor?
Museer, konsthallar och scenkonstinstitutioner utan regionala bidrag kontaktar Kulturanalys, kulturanalys.se

Kulturverksamheter med regionala bidrag kontaktar ansvarig för Kulturdatabasen i respektive region. Du hittar kontaktuppgifter i fliken

”Support” när du kommer in i huvudformuläret.

För tekniska frågor kontakta Research Automators (RA), kdb-support@researchautomators.com

Vad ska data användas till?
Statistiken bidrar till att synliggöra kultur och den verksamhet som bedrivs i Sverige.

Kulturanalys publicerar officiell statistik om museer och resultaten presenteras i rapporten Museer 2021 i juni 2022. Officiell statistik är
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under utveckling för scenkonst, bild och form och resultaten av datainsamlingen publiceras under hösten 2022. I publikationerna

kommer besöksuppgifter att redovisas per verksamhet, medan övriga uppgifter redovisas summerade.

Officiell statistik är ett viktigt underlag för politiker och andra beslutsfattare och samlas in med stöd av lag (2001:99) om den officiella

statistiken.

Det är bara Kulturanalys som har tillgång till all data som samlas in via Kulturdatabasen. Regionerna har tillgång till data från

verksamheter med regionala bidrag i respektive region och Kulturrådet till data från de verksamheter som får statliga bidrag inom

kultursamverkansmodellen.

Vill du veta mer?
För mer information besök Kulturanalys hemsida.

Information om kultursamverkansmodellen hittar du på Kulturrådets hemsida, där finns också riktlinjer för uppföljning. Av riktlinjerna

framgår vilka frågor i Kulturdatabasen som Kulturrådet använder för uppföljning av statliga bidrag.

Tack för att du medverkar i 2021 års Kulturdatabas. Det bidrar till att ge en rättvisande bild av kultur i Sverige.

Vänliga hälsningar,

Myndigheten för kulturanalys

1 Kulturområden

Kulturområden som är aktuella för din verksamhet markeras nedan. Tryck på ”Fortsätt” för att komma vidare.

Om markerade kulturområden inte stämmer med din verksamhet, kontakta Kulturanalys eller ansvarig region. Kontaktuppgifter finns i

fliken ”Support” ovan.

Scenkonst (teater, dans, musik, cirkus och övriga scenkonstuttryck)

Museum, konsthall och/eller bild och form

Regional biblioteksverksamhet och/eller läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Regional enskild arkivverksamhet

Filmkulturell verksamhet

Främjande av hemslöjd

Annat, ange:

2 Museum och/eller utställningar inom bild och form (flera val är möjliga)

Ange om verksamheten är ett museum och/eller har haft utställningar inom bild och form under året (exempelvis konst- och

designmuseer och konsthallar).

Ditt svar påverkar vilka frågor som du besvarar längre fram i enkäten.
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Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Museum

Utställningar bild och form

Främjande av bild och form

Främjande av bild och form avser verksamheter med anställda konsulenter eller andra med liknande arbetsuppgifter. Främjande verksamhet riktar sig
vanligen inte direkt till besökare eller allmänhet.

3 Hade Stiftelsen Museum Vandalorum öppet under året?

Ja, Stiftelsen Museum Vandalorum hade öppet under hela eller delar av året.

Nej, Stiftelsen Museum Vandalorum var tillfälligt stängt under hela året.

Nej, Stiftelsen Museum Vandalorum har stängt och verksamheten planeras inte att återupptas.

5 Är Stiftelsen Museum Vandalorum en fristående verksamhet?

För att kunna beskrivas som fristående ska Stiftelsen Museum Vandalorum verksamhet kunna särredovisas och inte ingå som en del

av någon annan större organisation. Om Stiftelsen Museum Vandalorum inte är fristående, men verksamheten ändå kan särredovisas,

välj det alternativet.

Ja

Nej, men musei-/konsthallsverksamheten kan redovisas separerat från annan verksamhet med avseende på besök, personal

och ekonomi

Nej
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Vet ej

Huvudformulär

Kulturdatabasen är indelad i flera olika delformulär. Om du i förväg vill se vilka frågor som ingår i formuläret kan du nedan ladda ner

en pdf-version för utskrift av formuläret för varje område, men observera att uppgifterna ska lämnas i detta webbformulär.

För att gå framåt i delformulären klickar på knappen "Fortsätt" som finns längst ner till höger på varje sida. Du kan stänga ned enkäten

och slutföra den vid ett senare tillfälle, dina uppgifter sparas automatiskt. Klicka på knappen ”Tillbaka” för att komma till de inledande

frågorna om exempelvis kulturområde. Har du problem med enkäten eller övriga frågor hittar du kontaktuppgifter under fliken Support

ovan. Om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas i Kulturdatabasen, läs mer under fliken GDPR.

När alla delområden är besvarade kan du gå vidare för att skicka in svaren till Kulturdatabasen.

Delformulär att besvara Status

Gemensamma frågor för alla kulturområden
?

Kontaktuppgifter och organisation Besvarat

Ekonomi – intäkter och kostnader Besvarat

Personal - anställda, årsarbetskrafter och ideellt arbete Besvarat

Tidsserier
?

Besvarat

Bifoga filer Besvarat

Museer, konsthallar, bild och form
Besök - anläggningsbesök, verksamhetsbesök, filialer och webplats
?

Besvarat

Verksamhet – utställningar och övriga aktiviteter Besvarat

Extrafrågor från Regionen
?

Besvarat

Främjande av bild och form
?

Besvarat

1 Kontaktuppgifter och organisation

1.1 Kontaktuppgifter till verksamheten
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Stämmer följande kontaktuppgifter?

Om förifylld uppgift är felaktig eller saknas kan du ändra nedan. Samtliga fält måste vara ifyllda, skriv # om uppgift saknas, men

organisationsnummer måste anges.

Om verksamheten har flera adresser anges adressen till huvudkontoret. Besöksadress syftar på den ort där verksamheten har sin

huvudsakliga verksamhet. Det är vanligt att verksamhet bedrivs på andra platser utöver där verksamheten har sitt huvudkontor

Verksamhetens namn:

Om verksamhetsnamnet behöver ändras kontakta

kdb@kulturanalys.se

Stiftelsen Museum Vandalorum

Organisationsnummer

(tex 101010-1010)
828001-1001

Besöksadress

Gata: Skulpturvägen 2

Postnummer: 33144

Postort: Värnamo

Kommun: Värnamo

Telefonnummer: 0370-302200

Officiell e-postadress:

Ange # om officiell e-postadress saknas.
info@vandalorum.se
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1.2 Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare
Stämmer följande kontaktuppgifter?

Om förifylld uppgift är felaktig eller saknas kan du ändra nedan. Samtliga fält måste vara ifyllda.

Namn på uppgiftslämnare: Malena Sandahl

Uppgiftslämnarens e-postadress: malena.sandahl@vandalorum.se

Uppgiftslämnarens telefonnummer: 0370-302200

Besöksadress och position via Google maps

Om besöksadress och kartposition är korrekt, klicka på ”Fortsätt” för att komma vidare. Du kan ändra adress i textfältet och det är

även möjligt att söka på verksamhetens namn. Du kan även ändra position genom att flytta kartnålen i kartan. Om du vill zooma i

kartan använd ctrl och scrolla med musen.

1.3 Organisationsform
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Om förifylld uppgift är felaktig eller saknas kan du ändra nedan. Tryck på "Fortsätt" för att komma vidare.

Statlig myndighet
En myndighet är varje statligt offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling.

Regional verksamhet
Verksamhet som drivs av region.

Kommunal verksamhet
Verksamhet som drivs av kommun.

Stiftelse
En stiftelse kan vara styrd eller finansierad av offentliga organisationer. Alternativt en annan form av stiftelse.

Ideell förening
Sammanslutning av personer som endera har en ideell målsättning eller har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen men som

inte gör det genom ekonomisk verksamhet.

Ekonomisk förening
Driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av.

Företag
Enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Ett offentligt ägt företag ska registreras som ett företag.

Annan, nämligen:
Övriga organisationsformer.

1.4 Huvudsaklig huvudman

Om verksamheten har flera huvudmän ska den som har ekonomiskt och juridiskt ansvar för verksamheten anges som huvudsaklig.

Staten

Region

Kommun

Privatperson

Annan huvudman, där stat, kommun eller region har utsett mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande

ledningsorgan

Annan huvudman:

Stiftelsens styrelse

Frivillig kommentar Kontaktuppgifter och organisation
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Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Kontaktuppgifter och organisation"?

Ja

2 Ekonomi

2.1 Intäkter per intäktsslag i kronor

Ange för vart och ett av intäktsslagen nedan hur stora intäkterna var under året. Om verksamheten inte har haft några intäkter på ett

område, ange 0 kr. Intäkter från föregående år kan ändras i delformuläret om tidsserier.

Du måste fylla i samtliga intäktsposter eller markera med # om uppgift saknas för att komma vidare i formuläret.

Intäkter 2021 kr Intäkter 2020 kr

Bidrag/anslag

Kommunala bidrag

1570532 1109730

Regionala bidrag 1434000 2380000

Statliga bidrag enligt kultursamverkansmodellen 3769000 1025000

Statliga bidrag

(exklusive kultursamverkansbidrag och Arbetsförmedlingen)
676718 313295

Bidrag från Arbetsförmedlingen 0 118579

Bidrag från EU 0 0
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Intäkter 2021 kr Intäkter 2020 kr

Övriga bidrag

(icke offentliga bidrag t.ex. forskningsbidrag)
855000 670000

Verksamhetsintäkter

Intäkter från biljetter, entréavgifter, programverksamhet och visningar

1473613 1585178

Intäkter från sålda/fakturerade scenkonstföreställningar/konserter 0 0

Intäkter från försäljning

(butik, café, restaurang, bildförsäljning m.fl.)
10195088 10027523

Intäkter från uppdragsverksamhet

(ex ersättning för konservatorstjänster, uppdragsarkeologi, byggnadsinventeringar m.fl.)
340000 242000

Sponsring, donationer och fonder

Intäkter från sponsring

(bokförda intäkter)

662452 764221

Donationer 583341 333331

Utdelning från fonder (återkommande)

(t.ex. stiftelsefonder som stödjer verksamheten, avser ej finansiella fonder)
0 0

Finansiella intäkter
(ränteintäkter samt utdelningar/avkastningar och reavinster från finansiella instrument)

0 0

Övriga intäkter
(t.ex. medlemsintäkter, uthyrda lokaler m.fl.)

480847 509510

Totala intäkter 22040591 19078367

Frivillig kommentar Intäkter per intäktsslag

År 2021 har, liksom 2020, kraftigt påverkats av covid-19-pandemin. De 

restriktioner som gällt under större delen av året har medfört betydande 

bortfall av löpande rörelseintäkter från museiverksamheten, lågt 

besökarantal och avsaknad av programverksamhet och arrangemang. 

För att minska intäktsbortfallet har Vandalorum ökat försäljningen i 
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2.1b Årliga bidrag

Ange årliga bidrag/anslag i kronor från kommun under året. Övriga fält är förifyllda från regionen och utifrån svar på föregående fråga.

Kontakta din region om du har frågor om de förifyllda bidragsposterna.

Årliga verksamhetsbidrag är relativt konstanta över tid. Tillfälliga statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen avser 2021 de

extratilldelade medel med anledning av Covid-19.

Kolumnen med ”varav tillfälliga bidrag” kan ej redigeras utan beräknas automatiskt utifrån totala bidrag minus årliga verksamhetsbidrag

från kommun, region och stat. Kolumnen med ”totala bidrag” kan redigeras genom att backa tillbaka till föregående fråga. Om

verksamheten inte hade några årliga bidrag under året, ange 0 kr och skriv # för att markera ”vet ej”.

Frågan om årliga bidrag ingår i Kulturrådets uppföljning av kultursamverkansmodellen, men inte i Kulturanalys officiella statistik.

Totala bidrag
(från fråga 2.1)

Varav årliga
verksamhetsbidrag

Varav tillfälliga bidrag (beräknas
automatiskt)

Bidrag/anslag från kommun 1570532 1402000 168532

Bidrag/anslag från region 1434000 1409000 25000

Statliga bidrag inom

kultursamverkansmodellen

(förifyllt av regionen)

3769000 1938000 1831000

2.2 Kostnader per kostnadsslag i kronor

Ange för vart och ett av kostnadsslagen nedan hur stora kostnaderna var under året. Om verksamheten inte har haft några kostnader

på ett område, ange 0 kr. Kostnader från föregående år kan ändras i delformuläret om tidsserier.

Notera att kostnader avser den egna organisationen. Om organisationen köper in tjänster, personal från en annan organisation eller

fakturerar frilansare är det inte egen personal utan inköpta tjänster och redovisas som ”Andra verksamhetskostnader”.

Du måste fylla i samtliga kostnadsposter eller markera med # om uppgift saknas för att komma vidare i formuläret.

Kostnader 2021 kr Kostnader 2020 kr

Löpande kostnader

Personalkostnader

(inklusive sociala avgifter och övriga personalrelaterade kostnader)

10141510 8941479

Lokalkostnader

(inklusive driftskostnader)
2867964 2386365

Andra verksamhetskostnader 8146635 7399230
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Kostnader 2021 kr Kostnader 2020 kr

Kapitalkostnader

Avskrivningar fastigheter

0 0

Finansiella kostnader

(räntekostnader samt eventuella reaförluster på finansiella instrument)
45652 47979

Övriga avskrivningar 99143 267107

Totala kostnader 21300904 19042160

Frivillig kommentar Kostnader per kostnadsslag

Högre personalkostnader med anledning av hög sjukfrånvaro och 

ökade personalresurser för att säkerställa en smittsäker miljö för 

besökare under pandemin. Med anledning av pandemin har 

Vandalorums volontärsverksamhet inte varit igång utan timmar har fått 

ersättas med betald personal. Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften 

som fanns föregående år fanns ej för 2021, ej heller möjlighet att införa 

2.3 Kostnader för arvoderad personal och personer med F-/FA skattsedel

Ange kostnader för arvoderade och personer med F-/FA skattsedel inom yrkeskategorin kärnkompetens under året. Markera med # om

uppgift saknas och 0 kr om det inte varit några kostnader under året.

Frågan avser uppföljning av verksamheter med regionala bidrag/anslag och ingår inte i Kulturanalys officiella statistik.

Kostnad arvoderad personal kr 825462

Beroende på vilken verksamhet som avses skiftar begreppen för kärnkompetens. Exempel på kärnkompetensbefattningar/yrken med

konstnärlig inriktning per område:

Scenkonst: skådespelare, musiker, sångare, dansare, regissörer, tonsättare, dirigenter, koreograf, koreolog, repetitör, konstnärlig

ledning, cirkusartister, producenter, tonsättare, scenografer, kostymörer, dramaturger, maskörer, ljus- och ljuddesigner, pedagoger,

konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Museer: museiintendenter, utställningsproducenter, museipedagoger, guider, museireceptionister, bibliotekarier, arkivarier,

konservatorer, fotografer, forskare, forskningsassistenter, curatorer, antikvarier (byggnads- och bebyggelse-), arkeologer, etnologer,

historiker, kulturgeografer, pedagoger, konsulenter eller andra som arbetar främjande.
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Bild och form: curatorer, konstpedagoger, konstvetare/konsthistoriker, konstnärer, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Regional biblioteksverksamhet: utvecklingsledare, redaktörer, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Regional enskild arkivverksamhet: arkivarier och arkivassistenter, arkivpedagoger, konservatorer, bokbindare.

Filmkulturell verksamhet: filmkonsulenter, filmpedagoger, visningstekniker.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet: hemslöjdskonsulenter, slöjdare, pedagoger, slöjdklubbshandledare

Totala intäkter / kostnader
Kulturdatabasen summerar automatiskt årets resultat utifrån de svar som angivits i fråga 2.1 om

intäkter och 2.2 om kostnader. Backa tillbaka i delformuläret och ändra i respektive fråga om

uppgifterna ej stämmer.

Totalt

Intäkter 22040591

Kostnader 21300904

Resultat 739687

Frivillig kommentar Ekonomi

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Ekonomi"?

Ja
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3 Personal

Anställda och årsarbetskrafter
Hur många anställda och årsarbetskrafter hade verksamheten under året?

Frågan avser anställda med lön i den egna verksamheten, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Räkna även med personer

med stöd från Arbetsförmedlingen, där lönen betalas ut av verksamheten. Om verksamheten köper in tjänster/personal från en annan

organisation är det inte egen personal utan inköpta tjänster.

En årsarbetskraft utgörs av en person som arbetar 100 procent under hela året och som får lön för sitt arbete. En årsarbetskraft är ca

1 760 timmar exklusive semester. Notera att det är faktisk arbetstid som avses, snarare än omfattning av anställning.

Exempel: En kvinna är tillsvidareanställd på heltid, men är helt tjänstledig i sex månader och arbetar därefter halvtid i sex månader.

Redovisa en tillsvidareanställd kvinna och 0,25 årsarbetskraft.

3.1a Anställda

Redovisa antal anställda kvinnor och män uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda. Dessutom uppdelat på

personalkategorierna kärnkompetens och övrig personal. Vid delad tjänst redovisa huvudsaklig personalkategori. Exempel på

befattningar/yrken för kärnkompetens beskrivs efter tabellerna nedan. Skriv # för att markera ”vet ej”. Kulturdatabasen summerar

automatiskt totalt antal anställda och varav antal kvinnor och män.

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Anställda
Kvinnor Män Kvinnor Män

Kärnkompetens 4 0 0 0

Övrig personal 15 2 21 12

Summerad total 19 2 21 12

Totalt 2020 15 2 18 10

3.1b Anställda totalt

Du kan inte ändra i denna tabell, som summeras automatiskt utifrån angivna uppgifter ovan.

Anställda 2021 Anställda 2020

13

92



Anställda 2021 Anställda 2020

Anställda Kvinnor 40 33

Anställda Män 14 12

Anställda Totalt 54 45

3.2a Årsarbetskrafter

Redovisa antal årsarbetskrafter uppdelat på tillsvidareanställda, visstidsanställda, juridiskt kön och personalkategorier. Exempel på

befattningar/yrken för kärnkompetens beskrivs efter tabellerna nedan. Antal årsarbetskrafter kan anges med två decimaler. Tänk på att

antal årsarbetskrafter inte kan vara fler än antal anställda i tabellen ovan. Skriv # för att markera ”vet ej”. Kulturdatabasen summerar

automatiskt totalt antal årsarbetskrafter och varav antal kvinnor och män.

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Årsarbetskrafter
Kvinnor Män Kvinnor Män

Kärnkompetens 3.7 0 0 0

Övrig personal 9.3 1.4 3.6 1.3

Summerad total 13 1.4 3.6 1.3

Totalt 2020 11.54 2 3.22 0.9

3.2b Årsarbetskrafter totalt

Du kan inte ändra i denna tabell, som summeras automatiskt utifrån angivna uppgifter ovan.

Årsarbetskrafter 2021 Årsarbetskrafter 2020

Årsarbetskrafter Kvinnor 16.6 14.76

Årsarbetskrafter Män 2.7 2.9
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Årsarbetskrafter 2021 Årsarbetskrafter 2020

Årsarbetskrafter Totalt 19.3 17.66

Kärnkompetens
Exempel på befattningar/yrken för kärnkompetens per område:

Scenkonst och musik: skådespelare, musiker, sångare, dansare, regissörer, tonsättare, dirigenter, koreograf, koreolog, repetitör,

konstnärlig ledning, cirkusartister, producenter, tonsättare, scenografer, kostymörer, dramaturger, maskörer, ljus- och ljuddesigner,

pedagoger, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Museer: museiintendenter, utställningsproducenter, museipedagoger, guider, museireceptionister, bibliotekarier, arkivarier,

konservatorer, fotografer, forskare, forskningsassistenter, curatorer, antikvarier (byggnads- och bebyggelse-), arkeologer, etnologer,

historiker, kulturgeografer, pedagoger, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Bild och form: curatorer, konstpedagoger, konstvetare/konsthistoriker, konstnärer, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Regional biblioteksverksamhet: utvecklingsledare, redaktörer, konsulenter eller andra som arbetar främjande.

Regional enskild arkivverksamhet: arkivarier och arkivassistenter, arkivpedagoger, konservatorer, bokbindare.

Filmkulturell verksamhet: filmkonsulenter, filmpedagoger, visningstekniker.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet: hemslöjdskonsulenter, slöjdare, pedagoger, slöjdklubbshandledare

Regioner kan välja att lägga till administrativ och teknisk personal för uppföljning av verksamheter med regionala bidrag/anslag och

dessa personalkategorier ingår inte i Kulturrådets uppföljning av kultursamverkansmodellen. Kulturanalys officiella statistik omfattar

inga personalkategorier utan efterfrågar antal årsarbetskrafter uppdelat på juridiskt kön.

Frivillig kommentar Personal

Vandalorum har under 2021 utökat den pedagogiska verksamheten och 

utökat tjänsten till 100% för konstpedagog, anställt designpedagog på 

100% samt en utställningstekniker/verkstadspedagog på 50%. Med 

anledning av pandemin har vi haft extrapersonal på plats för att säkra 

upp bemanningen vid hög sjukfrånvaro samt inrättat en tjänst som värd 

för att smittsäkra besöksmålet och lotsa gästerna rätt.

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Personal"?

Ja
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4 Tidsserier

I detta delformulär ges möjlighet att komplettera eller korrigera
tidsserier över ekonomi, personal och verksamhet.

4.1 Tidsserier intäkter och kostnader i kronor

För att kvalitetssäkra data över tid, så kallade tidsserier, är det värdefullt att komplettera uppgifter vid behov. Här ges möjlighet att

komplettera eller korrigera tidigare inlämnande uppgifter om intäkter och kostnader per år från 2012.

För att kunna redigera data klicka på "Korrigera". Observera att detta val inte kan ångras.

Intäkter, kr Kostnader, kr Korrigera

2020 19078367 19042160

2019 18077073 18839568

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Frivillig kommentar
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4.2 Tidsserier årsarbetskrafter

För att kvalitetssäkra data över tid, så kallade tidsserier, är det värdefullt att komplettera uppgifter vid behov. Här ges möjlighet att

komplettera eller korrigera tidigare inlämnande uppgifter om årsarbetskrafter per år från 2012, totalt och varav kvinnor och män.

För att kunna redigera data klicka på "Korrigera". Observera att detta val inte kan ångras.

Totalt årsarbetskrafter Varav kvinnor Varav män Korrigera

2020 17.66 14.76 2.9

2019 18 14.4 3.6

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Frivillig kommentar
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4.3mk Tidsserier besök på museer och konsthallar

För att kvalitetssäkra data över tid, så kallade tidsserier, är det värdefullt att komplettera uppgifter vid behov. Här ges möjlighet att

komplettera eller korrigera tidigare inlämnande uppgifter om anläggningsbesök och verksamhetsbesök på museet eller konsthallen per

år från 2012.

Anläggningsbesök är totalt antal besök till museet/konsthallen, både inomhus- och utomhusanläggning. Här inkluderas även besök till

butik, restaurang eller café. För museer/ konsthallar som har entréavgift görs verksamhetsbesök huvudsakligen av de besökare som

betalar entréavgift. Exempel på verksamhetsbesök är besök till utställningar och publika aktiviteter.

För att kunna redigera data klicka på "Korrigera". Observera att detta val inte kan ångras.

Anläggningsbesök Verksamhetsbesök Korrigera

2020 68420 21810

2019 83487 19365

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012
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Frivillig kommentar

Frivillig kommentar Tidsserier

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Tidsserier"?

Ja

5 Bifoga filer

Bifoga filer

Kulturverksamheter med regionala bidrag/anslag bifogar verksamhetsberättelse och bokslut samt övriga bilagor som regionen

efterfrågar. Museer och scenkonstverksamheter som enbart besvarar enkäten till Myndigheten för kulturanalys behöver inte bifoga

några filer.

Du kan lägga till max fem filer och de får inte vara större än 100 MB.

Filtyper från följande program är möjliga att ladda upp: excel, word, powerpoint, textfiler, pdf med flera (xlsx, xls, doc, docx, rtf, ppt,

pptx, pps, ppsx, sldx, pdf, txt, csv. Zip, sav)

Se till att filen du vill överföra är sparad och stängd. Ladda därefter upp filen genom att följa dessa steg:

1. Tryck på knappen ”Bläddra / Välj filer” och välj på filen du vill överföra

2. Tryck på knappen "Överför".

3. Om texten Filen är överförd visas har filen blivit uppladdad.

4. Du kan upprepa steg 1-3 och överföra ytterligare fyra filer.

5. Om du vill ta bort en fil, tryck på papperskorgen för vald fil i listan.
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Support
Får du problem att ladda upp filen kan du kontakta kdb-support@researchautomators.com

Frivillig kommentar Bifoga filer

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Bifoga filer"?

Ja

MK2 Besök

MK2.1 Anläggningsbesök
Vilket var det totala antalet anläggningsbesök under året?

Anläggningsbesök är totalt antal besök till museet/konsthallen, både inomhus- och utomhusanläggning. Här inkluderas även besök till

butik, restaurang eller café. Museets/konsthallens egna och inhyrda personal räknas inte in.

Om museet/konsthallen inte räknar alla anläggningsbesök, utan bara besök till verksamheten, svara då # på frågan. På nästa sida

besvarar du frågor om verksamhetsbesök.

Totala antalet anläggningsbesök 68806

MK2.2 Metod för att räkna anläggningsbesök
Vilken metod användes huvudsakligen för att räkna antal anläggningsbesök?

Manuell räkning av besök med t.ex. klicker eller att besök registreras i kassan
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Automatisk räkning av besök genom t.ex. fotocell eller kamera

En uppskattning av antalet besök

Besökaren registrerar sig själv/gästbok

Museet registrerar inte antalet besök

Annan metod. Ange:

MK2.3 Verksamhetsbesök
Hur många verksamhetsbesök var det på museet/konsthallen under året?

För museer/ konsthallar som har entréavgift görs verksamhetsbesök huvudsakligen av de besökare som betalar entréavgift.

Exempel på verksamhetsbesök är besök till utställningar, publika aktiviteter och konferenser där ett besök till museet ingår.

Verksamhetsbesök omfattar inte besök till enbart restaurang, butik eller toalett.

Besök på museets filialer och publika aktiviteter utanför museet ska inte räknas som verksamhetsbesök, utan redovisas separat i

frågeformuläret.

Du måste fylla i samtliga poster eller markera med # om uppgift saknas för att komma vidare i formuläret.

Totala antalet verksamhetsbesök 17974

varav besök från barn och unga 2557

MK2.4 Ålder på barn och unga

Vilken åldersindelning för barn och unga använder ni i er verksamhet, exempelvis indelning av biljettpriser som utgångspunkt för

besöksstatistik?

Definitionen enligt FN:s barnkonvention är: ”Ett barn är varje människa under 18 år”.

Verksamheten använder FN:s definition av barn
upp till 18 år

Om inte, ange vilken övre åldersgräns för barn och unga
som ni använder

Åldersindelning

MK2.5 Metod för att räkna verksamhetsbesök
Vilken metod användes huvudsakligen för att räkna antal verksamhetsbesök?
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Manuell räkning med klicker, besöken registreras i kassan, etc.

Fotoceller eller annan automatisk räknare av antalet besök

En uppskattning av antalet besök

Besökaren registrerar sig själv/gästbok

Museet registrerar inte antalet besök

Annan metod. Ange:

MK2.6 Skolbesök
Hur många verksamhetsbesök var det från skolor och förskolor under året?

Frågan avser antalet personer som besökt museet/konsthallen för bokade och obokade besök från förskola, grundskola och

gymnasieskola.

Du måste fylla i samtliga poster eller markera med # om uppgift saknas för att komma vidare i formuläret.

Antal personer

Bokade skolbesök, antal personer: 1263

Obokade skolbesök, antal personer: 0

Totalt antal personer 1263

Summerad total 1263

MK2.7 Besök på filialer
Har museet/konsthallen besök på filialer att redovisa?

En filial är del av museets eller konsthallens verksamhet som är fysiskt placerad på annan plats än huvudmuseet. Filialer som

redovisas ska vara belägna i Sverige och vara av permanent karaktär. Antalet besök på filialer ska inte redovisas i föregående frågor

om anläggnings- och verksamhetsbesök.

Ja

Nej
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MK2.9 Unika besök på webbplats under året

Fyll i antalet unika besök på webbplatsen under året. Skriv # för att markera ”vet ej” och du kan även kryssa i rutan om webbplats

saknas.

Antal Webbplats saknas

Antal besök på webbplatsen: 99500

Frivillig kommentar Besök

Vandalorum har under 2021 besökts av 68 806 personer, ett antal som 

är ett resultat av pandemin. Vid årets slut var 1 652 personer 

medlemmar i Vandalorums Vänner. Vandalorum har jobbat aktivt med 

att sprida kunskap om konst och formgivning via hemsida, nyhetsbrev, 

sociala medier och YouTube där föreläsningar, visningar och 

instruktioner till eget skapande har lagts ut under året. I sociala medier 

har Vandalorum fått fler följare under året: Facebook har ökat till 6 250 

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Besök"?

Ja

MK3 Verksamhet – utställningar och övriga

aktiviteter

MK3.4b Bild- och formutställningar
Hur många bild- och formutställningar under året, totalt och varav riktade till barn och unga?

Utställningar inom bild och form avser exempelvis konstverk, konsthantverk, design, skulptur, bildgallerier, fotografi, film eller arkitektur.

Du måste fylla i samtliga poster eller markera med # om uppgift saknas för att komma vidare i formuläret.

Totalt varav riktade till barn och unga

Antal basutställningar bild och form 0 0
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Totalt varav riktade till barn och unga

Antal tillfälliga utställningar bild och form 4 4

Antal vandringsutställningar bild och form 2 2

MK3.6 Fysiska publika aktiviteter
Hur många fysiska publika aktiviteter genomfördes under året, totalt och varav riktade till barn och

unga?

Fysiska publika aktiviteter riktar sig till allmänheten och avser inte interna aktiviteter för personal.

För verksamheter där olika aktiviteter pågår under en eller flera dagar, till exempel för workshoppar eller prova-på-aktiviteter, räkna

antal dagar. För kurser och studiecirklar räkna antal kurser oavsett antal träffar.

Du måste fylla i totalt antal aktiviteter och varav riktade till barn och unga. Skriv 0 (noll) om inga aktiviteter genomförts och # för att

markera ”vet ej”.

Antal aktiviteter Varav riktade till barn

Visningar/guidningar inom museet/konsthallen 142 82

Vandringar utanför museet/konsthallen, t.ex. stads-, kultur-, eller konstvandringar 8 2

Föredrag/seminarier/debatter/publika samtal 12 0

Konserter/musikevenemang/scenkonstföreställningar (teater, dans, drama m.m.) 0 0

Filmvisningar 1 1

Återkommande kurser/studiecirklar 12 12

Enstaka workshops/prova-på-aktiviteter 67 66

Övrig programverksamhet inom museet/konsthallen 0 0

Övrig programverksamhet utanför museet/konsthallen 0 0
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Antal aktiviteter Varav riktade till barn

Totalt antal publika aktiviteter 242 163

Summerad total 242 163

MK3.9 Hur många aktiviteter har genomförts med nationella minoriteter och urfolkens språk
och kultur i fokus?

Skriv 0 (noll) om inga aktiviteter genomförts och # för att markera ”vet ej”. Frågan avser uppföljning av verksamheter med regionala

bidrag/anslag och ingår inte i Kulturanalys officiella statistik.

Antal aktiviteter med nationella minoriteter och urfolkens språk och kultur i fokus 1

Frivillig kommentar Verksamhet

Utställningar som visats på Vandalorum 2021:


VANDALORUM: LADA 1


Éric van Hove: Fenduq


Resan som redskap för nordiska formgivare 1940 — 2020


Charlotte Gyllenhammar: kastad / cast


VANDALORUM: FORMLADAN


Systrarna Jobs


Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Verksamhet"?

Ja

MK4 Extrafrågor från regionen

Frågorna i detta delformulär avser uppföljning av
verksamheter med regionala bidrag/anslag och ingår inte i

Kulturanalys officiella statistik inom kulturområdet.
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MK4.2b Utställningskuratorer, antal svenska och internationella
Hur många utställningskuratorer under året, antal svenska och internationella?

Om verksamheten inte haft några utställningar under året räcker det att markera i rutan.

Antal svenska Antal internationella Totalt

Utställningskuratorer 3 2 5

Verksamheten har inte haft några utställningar

Frivillig kommentar Extrafrågor från regionen

Utställningscuratorer:


Anne Blond, Danmark


Jonatah Habib Engqvist, Sverige


Gunnar Kaj, Sverige


Elna Svenle, Sverige


Anna Vihma, Finland

Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Extrafrågor från Regionen"?

Ja

MK5 Främjande bild och form

Frågorna i detta delformulär besvaras av främjande
verksamheter med regionala bidrag/anslag och ingår inte i

Kulturanalys officiella statistik inom kulturområdet.

MK5.1 Anställda och årsarbetskrafter
Hur många anställda och årsarbetskrafter arbetade huvudsakligen åt att främja bild och form under

året?

Främjande av bild och form avser verksamheter med anställda konsulenter eller andra med liknande arbetsuppgifter. Främjande

verksamhet riktar sig vanligen inte direkt till besökare eller allmänhet. Skriv # för att markera ”vet ej”
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Antal anställda 4

Antal årsarbetskrafter 3.4

Ingen anställd ägnar sig huvudsakligen åt främjande, men främjande är en integrerad del i flera anställdas

arbetsuppgifter

Verksamheten får inte regionala bidrag/anslag för främjande av bild och form eller ingår inte i uppföljning av

kultursamverkansmodellen. Inga fler frågor besvaras i detta delformulär.

MK5.2 Procentuell fördelning av arbetstid
Hur stor andel av arbetstiden har ägnats åt främjande arbete för respektive målgrupp?

Det är den uppskattade andelen i arbetad tid som ska anges. Summan för respektive alternativ kan variera mellan 0 och 100 procent.

Den totala summan i tabellen kan alltså överstiga 100 procent (anledningen är att samma aktivitet/verksamhet kan vända sig till flera

målgrupper samtidigt).

I det fall ingen verksamhet har gjorts – skriv ”0” i fältet. Kan du inte svara på andelen i procent för verksamheten – skriv ”#” i fältet.

Andel i procent 2021 Andel i procent 2020

Barn/unga (%) 85 75

Civila samhället (%) 75 75

Professionella kulturlivet (%) 75 75

MK5.6 Hur många aktiviteter har genomförts med nationella minoriteter och urfolkens språk
och kultur i fokus?

Skriv 0 (noll) om inga aktiviteter genomförts och # för att markera ”vet ej”. Frågan avser uppföljning av verksamheter med regionala

bidrag/anslag och ingår inte i Kulturanalys officiella statistik.

Antal aktiviteter med nationella minoriteter och urfolkens språk och kultur i fokus 1

Frivillig kommentar Främjande av bild och form
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Bekräfta och avsluta delformulär.

Färdig med svaren för "Främjande av bild och form"?

Ja

Adminlogg

Datum

Fylls i automatiskt.
2022-04-11

Ändrad av

Logg

Ange vad som ändrats och anledning till ändring.

Alla frågor besvarade - färdig med svaren?

Markera i rutan nedan och klicka på "Fortsätt" för att avsluta enkäten. På nästa sida kan du ladda ner

en kopia av era svar på enkäten.

Skicka in enkäten

Datum för första avslut

Datum för första avslut

Fylls i automatiskt.
2022-03-16
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mar-22 25,0%

Investering
Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 
150000 Inventarier 28 140 112 19,9% 46
150001 IT-utrustning 22 290 268 7,7% 68
150002 Konstanslag 23 195 172 11,6% 178
150003 Konstnärlig gestaltning KN 160 500 340 32,0% 0

150004 Konstnärlig gestaltning TU 0 1 400 1 400 0,0% 1 130

150005 Stadshistorisk utställning 0 0 0 0,0% 17
150007 Biblioteksfilialer, bybibblor 0 800 800 0,0% 0
Summa Investeringsprojekt 233 3 325 3 092 7,0% 1 439

Drift 2202
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 155 587 432 26,5% 513
2250 Konsument-/energirådgivning 20 78 58 25,4% 77
3150 Allmän kulturverksamhet, övr 4 172 6 092 1 920 68,5% 5 719
3200 Bibliotek 4 077 18 166 14 089 22,4% 18 141
3250 Kostnadsfördeln kulturförv 2 013 6 584 4 570 30,6% 7 071
Summa 10 437 31 507 21 070 33,1% 31 522

Resultatrapport

Utfall Ack 

2022‐03

Budget 

Ack 

2022‐03

Avvikelse 

Ack 2022‐

03

Budget 

Helår

Avvikelse 

helår

Bokslut 

2021‐12

10 Försäljningsintäkter -66,6 -104,0 -37,4 -416,0 -349,4 -339,0
15 Taxor och avgifter -4,9 -15,0 -10,1 -60,0 -55,1 -26,3
20 Intäkter hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
25 Erhållna bidrag -822,9 -162,5 660,4 -650,0 172,9 -695,8
30 Övriga intäkter -0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 -107,9
Verksamhetens intäkter ‐894,5 ‐281,5 613,0 ‐1 126,0 ‐231,5 ‐1 168,3
35 Lämnade bidrag 3 909,9 1 353,8 -2 556,2 5 415,0 1 505,1 4 912,3
45 Kostnader för arbetskraft 3 760,3 3 575,3 -185,1 13 641,0 9 880,7 13 580,7
50 Lokal-/markhyror 1 797,8 1 772,3 -25,5 7 089,0 5 291,2 6 995,7
55 Kapitaltjänstkostnader 338,8 338,8 0,0 338,8 0,0 1 450,8
60 Övriga kostnader 1 524,1 1 537,0 12,9 6 148,0 4 623,9 5 752,5
Verksamhetens kostnader 11 330,9 8 577,0 ‐2 753,9 32 631,8 21 300,8 32 692,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 10 436,4 8 295,5 ‐2 140,8 31 505,8 21 069,4 31 523,7
65 Finansiella poster 0,7 0,2 -0,4 1,0 0,3 -2,1
VERKSAMHETENS RESULTAT 10 437,1 8 295,8 ‐2 141,3 31 506,8 21 069,7 31 521,6

Rapport - resultatrapport ekonomi
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