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FÖRORD 

 
2016 genomför Region Jönköpings län en särskild kartläggning av arbetet med kultur av, för och med barn 

och unga. 

 

Utgångspunkten för kartläggningen är den strategi för barn- och ungdomskultur 2015-2017 som är en del av 

den regionala kulturplanen 2015-2017. 

 

Strategin bygger på en omvärldsanalys utifrån bl.a. forskning om barn- och ungdomskultur samt samråd med 

relevanta aktörer. 

 

Strategin identifierar följande sex fokusområden: 

 

- nya kulturvanor 

- ny kultur 

- eget skapande 

- delaktighet och inflytande 

- tillgänglighet 

- kulturens värden 

- strukturella frågor. 

 

 

Fokusområdena har lagt grunden för frågeställningarna i kartläggningen. 

  

http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Strategi_for_barn_och_ungdomskultur_20152017.pdf


 

 

Med hjälp av kartläggningen vill Region Jönköpings län få mer kunskap om det arbete med kultur av, för och 

med barn och unga som bedrivs idag i kommunerna. Efter överenskommelse har enkäten skickas till samtliga 

kommunala kultur- och skolchefer i länet. De hade fram till 2016-04-15 för att uppdatera dessa. 

 

Svarstiden förlängdes t.o.m. 2016-05-30 Här presenteras resultaten. Ur detta perspektiv presenterar denna 

kartläggning en bild på varje kommuns förmåga att hantera sin egen lokala kartläggning. Resultaten innebär 

ingen värdering, utan måste ses som ett steg mot utveckling av länets barn- och ungdomskulturliv. 

 

Materialet kommer att användas i det fortsatta arbetet med implementeringen av strategin för barn- och 

ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017. 

 

Enkätmaterialet har sammanställts och bearbetats av handläggare Frédéric Thiabaud, i samarbete med Sofia 

Ericsson, kulturutvecklare. 

 

Stort tack till er som tagit fram och besvarat den enkät som legat till grund för kulturkartläggning 2016 barn 

och ungdomskultur. 

 

Jönköping i juni 2016 

 

 
Lars Johansson 

Utbildnings- och kulturdirektör, 

Region Jönköpings län 

  



 

 

BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 
 

1. Vilka kulturområden arbetar ni mest med när det gäller kultur av, för och med barn och unga? 

Rangordna från 1-9 där 1 är det ni arbetar mest med. 

 Teater Dans Musik Museiverksamhet Film Hemslöjd Bibliotek Bild 

och 

form 

Arkiv 

Aneby 5 2 1 7 6 8 3 4 9 

Eksjö 3 
(Kulturskolan) 

2 
(Kulturskolan) 

1 
(Kulturskolan) 

- 
(Kulturskolan) 

4 
(Kulturskolan) 

- 
(Kulturskolan) 

- 
(Kulturskolan) 

- 
(Kulturskolan) 

- 
(Kulturskolan) 

Gislaved 4 3 2 7 6 8 1 5 9 

Gnosjö 

3 
(Utbildn.) 

 

2 
(Kultur) 

1 
(Utbildn.) 

 

8 
(Kultur) 

6 
(Utbildn.) 

 

4 
(Kultur) 

4 
(Utbildn.) 

 

3 
(Kultur) 

1 
(Utbildn.) 

 

6 
(Kultur) 

1 
(Utbildn.) 

 

7 
(Kultur) 

6 
(Utbildn.) 

 

1 
(Kultur) 

1 
(Utbildn.) 

 

5 
(Kultur) 

1 
(Utbildn.) 

 

9 
(Kultur) 

Habo 4 3 1 - - 5 2 - - 

Jönköping 5 7 6 2 3 8 1 4 9 

Mullsjö 4 3 1 - - - 2 - - 

Nässjö 6 5 1 - 4 - 3 2 - 

Sävsjö 6 5 2 8 3 7 1 4 9 

Tranås 

3 
(Barn och 

utbildning) 
 

2 
(Kultur 

och fritid) 

2 
(Barn och 

utbildning) 
 

4 
(Kultur 

och fritid) 

1 
(Barn och 

utbildning) 
 

3 
(Kultur 

och fritid) 

 

 

 
8 

(Kultur och fritid) 

 

 

 
5 

(Kultur 
och fritid) 

 

 

 
7 

(Kultur och 
fritid) 

 

 

 
1 

(Kultur och 
fritid) 

 

 

 
6 

(Kultur och 
fritid) 

 

 

 
9 

(Kultur 
och fritid) 

Vaggeryd 5 4 1 6 7 8 3 2 9 

Vetlanda 4 5 2 7 6 8 3 1 9 

Värnamo 4 3 2 6 7 8 1 5 9 

 

Obs: 

Aneby: under rangordningen avd. 1 är aktiviteterna 5-9 på det stora hela obefintliga, så rangordningen är där, 

skulle man kunna säga, närmast godtycklig. 

  



 

 

2. Hur arbetar ni med barns och ungas eget skapande, per kulturområde? (exempel på resurser 

och insatser) 

 Teater 

Aneby - 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Improvisation, scenisk framställning utifrån eleverna. 

 

Biblioteken: 

Vi anordnar barnteatrar med professionella ensembler ca 8-10 föreställningar per år. 

Gislaved 

Organiserad gruppverksamhet inom Scenverkstan (kulturförvaltningen), som leds av en 

dramapedagog. Ca 60 barn deltar i verksamheten. Workshops inom ramen för skapande 

skola, drama förekommer både inom skola och inom fritidshem. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Skapande skola. 

 

Kultur: 

Barnteater för olika åldrar (barnen agerar inte själva). 

Habo Föreställningar för barn i samverkan med studieförbund. 

Jönköping Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) ordnar barnteater föreställningar. 

Mullsjö Kulturskolan. 

Nässjö Mycket improvisation och eget skapande (teater/drama). 

Sävsjö Teaterförening, teaterkurser (främst lovaktiviteter), stöd till studieförbund. 

Tranås 

Barn och utbildning: 

Det mesta sker inom Kulturskolans teaterinriktning, i resp. grupp som t.ex. Musikalgruppen. 

Skapande Skola. Kulturskolans läger. 

 

Kultur och fritid: 

Barnteater erbjuds på Tranås stadsbibliotek. 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 

Biblioteket sammarbetar med Kulturskolan vid deras föreställningar. 

Kulturskolan erbjuder Drama- & teatergrupp med dramagrupper för olika åldrar och 

erbjudande om teatergrupp för högstadie- och gymnasium. 

Öppna ungdomsverksamheten samarbetar med Skillingaryds teaterförening. 

Vetlanda 
Undervisning. Interaktiva teaterföreställningar. Tematiskt arbete där olika kulturområden 

blanda och kan ingå beroende på barns intressen, behov och erfarenheter. 

Värnamo Kulturskolan har kurser i drama. 

 

  

http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/teater.603.html
http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/
http://savsjo.riksteatern.se/
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/skolorfritidshem/kulturskolan/utbudochpriser/teater.8344.html
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/
https://www.gotabiblioteken.se/web/tranas
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.gnosjo.se/upplevagora/foreningar.4.2e94ea361341992822c80001239.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola-musikskola/drama---teaterlinjen.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://skillingaryd.riksteatern.se/
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=7197


 

 

 Dans 

Aneby Tillsammans med lärare kan de skapa sin egen koreografi. 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Improvisation, scenisk framställning utifrån eleverna. 

 

Biblioteken: 

Någon ensataka barnföreställning då och då. 

Gislaved 

Organiserad gruppverksamhet inom Gislaveds dansstudio (kulturförvaltningen), som leds av 

3 danspedagoger/lärare. Ca 200 barn och unga deltar i verksamheten. Dans finns som 

inriktning på gymnasiets estetiska program. 

Gnosjö - 

Habo Kulturskolan. 

Jönköping KFF ordnar dansföreställningar riktade till barn. 

Mullsjö Kulturskolan. 

Nässjö Både arrangerad dans och improvisatorisk. 

Sävsjö Stöd till dansföreningar, studieförbund samt amatördansgrupper i kommunala lokaler. 

Tranås 

Barn och utbildning: 

Delaktighet inför uppträdanden. Skapande Skola. Kulturskolans läger. 

 

Kultur och fritid: 

Ungdomsverksamheten Epic, med bl. annat Epic Street festival. 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 

Biblioteket samarbetar någon gång tillsammans med Kulturskolan. 

Kulturskolan har danslinje för åldrarna 2 år och uppåt - föräldra-/barndans, danslek, dansmix, 

showdans, klassisk balett, street dance, eget skapande. 

Öppna ungdomsverksamheten har Danspedagog bland personal. 

Studieförbundet NBV får verksamhetsbidrag, lokalt aktivitetsbidrag och lokalsubvention. 

Samarbete sker även vid olika evenemang som kommunen är medarrangör och NBV:s 

dansgrupper bjuds in för att uppträda. 

Vetlanda Undervisning. 

Värnamo Kulturskolan har kurser i dans. 

 

  

http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/dansgislavedsdansstudio.1937.html
http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/Kulturskolan/
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/skolorfritidshem/kulturskolan/utbudochpriser/dans.8343.html
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola-musikskola/danslinjen.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.nbv.se/avdelningar/jonkopingslan/
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=7197


 

 

 Musik 

Aneby Vi har kurser i musikskapande på Kulturskolan. 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Låtverkstan utgår från eget skapande. Övrig undervisning med fokus på att utgå från där 

varje elev befinner sig. 

 

Biblioteken: 

Förekommer nästan i alla barnteatrar vi anlitar, samt samarbeten med Kulturskola ca 2 

gånger per år. 

Gislaved 

Aktiv musikskola med ca 750 barn (barn- och utbildningsförvaltningen), Kulturplatån 

(kulturförvaltningen) har replokaler, inspelningsstudio, instrument, digitala arbetsstationer 

och scen för eget musikskapande och andra spontana och självorganiserande 

musikaktiviteter. Musik finns som inritning på gymnasiets estetiska program. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Kulturskola, alla erbjuds plats att spela ett instrument samt kör. 

 

Kultur: 

Samarbetar med Musikskolan som finns i kommunen. 

Habo Kulturskolan. 

Jönköping KFF ordnar musikföreställningar riktade till barn. 

Mullsjö Kulturskolan. 

Nässjö 

Kulturskolan budget 10 373 tkr. C:a 600 elever, musikverksamheten störst.  

Klassundervisning i grundskolan c:a 750 elever. Miniestetiskt program gymnasiet 40 elever. 

Musikgrundkurs för elever årskurs II. ”Elevens val” dans och teater. Afro-delen innehåller 

mycket improvisation. Klassiska delen traditionell men vi har även storband. 

Sävsjö 
Kommunal musikskola, stöd till studieförbund, medverkan/samarbete, 

musikarrangemang/festivaler. 

Tranås 

Barn och utbildning: 

T.ex. Kulturskolans läger. Kulturskolans Afrogrupp. 

Av varierande grad beroende på ensemblesammanhang. 

 

Kultur och fritid: 

Ungdomsverksamheten Epic, med bl. annat Epic Street festival. 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 

Kulturskolan har Musiklinje med individuella och grupplektioner, orkestrar, ensembler. 

Öppna ungdomsverksamheten har Dj skola och musikproduktion, replokal samarbete med 

kulturskola. 

Vetlanda Undervisning. Interaktiva musikföreställningar. 

Värnamo Kulturskolan har kurser i musik. 

 

  

http://www.aneby.se/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
http://www.eksjo.se/barn_utbildning/kulturskolan
http://musikskolan.gislaved.se/
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturochaktivitetshus/kulturplatan.3458.html
http://www.gnosjo.se/utbildningbarnomsorg/musikskola.4.2b3121f3137b82cc7cec6d.html
http://www.gnosjomusikskola.se/
http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/Kulturskolan/
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
http://www.savsjo.se/barn--utbildning/musikskola.html
http://www.gnosjo.se/utbildningbarnomsorg/musikskola.4.2b3121f3137b82cc7cec6d.html
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola-musikskola/musiklinjen.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=7197


 

 

 Museiverksamhet 

Aneby - 

Eksjö - 

Gislaved Inom skapande skola. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Besök av lokala museer. 

 

Kultur: 

Diverse utställningar i utställningslokal i biblioteket ibland av barnens egna verk. 

Habo - 

Jönköping Tändsticksmuseet har en omfattande museipedagogisk verksamhet för barn och skolklasser. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö Ej känt. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

Skolmuseum som årligen besöks av skolklasser. 

Vaggeryd 

Biblioteket kan anordna någon utställning. 

Öppna ungdomsverksamheten samarbetar med Miliseum och Tidsbron (projekt på 

Miliseum). 

Miliseum egna ordinarie verksamhet. 

Vetlanda Undervisning. Visningar för barn och unga på våra muséer. 

Värnamo 

Vandalorum får kommunala medel för att ta emot skolklasser. Alla andraklassare besöker 

Apladalen eller hembygdsgård, alla fjärdeklassare har heldag i Nydala, alla åttondeklassare 

besöker Åminne bruk. 

 

  

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://www.gnosjo.se/upplevagora/bibliotek.4.2b3121f3137b82cc7ce2e36.html
http://www.matchmuseum.se/
http://www.tranas.se/upplevagora/kultur/museer/eriksbergsmuseum.6601.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://www.arvsfonden.se/projekt/tidsbron-att-skapa-en-motesplats-for-levande-historia
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://vetlanda.se/uppleva-och-gora/museer.html
http://www.vandalorum.se/sv/program-skolvisningar
http://www.varnamo.se/Kultur--fritid/Kultur/Apladalen.html
http://www.hembygd.se/varnamo
http://www.nydala.com/
http://www.aminnebruk.se/


 

 

 Film 

Aneby - 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Utgår oftast från egna berättelser. 

 

Biblioteken: 

Vi lär barn att skapa egen film med hjälp av ipads, med berättelser som utgångspunkt. 

Gislaved 
Inom skapande skola, inom ordinarie undervisning. På Kulturplatån finns det en studio för 

radio och film, samt 6 digitala arbetsstationer för eget filmskapande. 

Gnosjö 
Kultur: 

Ska eventuellt ha en workshop i filmskapande. 

Habo - 

Jönköping KFF ordnar filmvisningar riktade till barn och unga samt har skolbioverksamhet. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö Filmriket (Fritidsgård/Studieförbund), riktade visningar på biograf Röda kvarn. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 

Biblioteket gör film med barn. 

Öppna ungdomsverksamheten har filmklubb. 

Miliseum har egen projektverksamhet med filmproduktion. 

Folkets Hus i Vaggeryd hade inför kulturhelgen 2016 en specifik filmdag för barn- och 

ungdomar med gratis inträdde för förskolebarn under dag tid, samt visar film för barn- och 

ungdomar under säsongsöppet tiderna. 

Vetlanda Undervisning. 

Värnamo 
Enstaka workshops har arrangerats. Planer för kurser i samverkan med Vandalorum och 

Gummifabriken/Campus Värnamo. 

 

  

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturochaktivitetshus/kulturplatan.3458.html
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.jonkoping.se/upplevagora/kultur/film/skolbiovt2016.4.52c074f715221cdc0ec1cfd.html
http://kulturhuset.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=103
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://folketshusvaggeryd.se/
http://www.vandalorum.se/
http://www.campus.varnamo.se/om-campus-varnamo/gummifabriken.html


 

 

 Hemslöjd 

Aneby - 

Eksjö 

Biblioteken: 

Skapande verksamhet ett flertal gånger per år, ex. stickning, papperspyssel, bokbindning 

m.m. 

Gislaved 
Återkommande aktiviter på biblioteken för barn. Kan även förekomma på Kulturplatån när 

barn/unga efterfrågar hemslöjd. 

Gnosjö 
Kultur: 

Har inte haft samarbete med regionala aktörer på hemslöjdsområdet senaste året. 

Habo Årlig konsthantverksvecka. 

Jönköping 
KFF har endast begränsad hemslöjdsaktiv pysselverksamhet på fritidsgårdarna och ibland på 

den internationella gästateljén. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö Ej känt. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 
Biblioteket har aktiviteter i Skaparbibblan. 

Öppna ungdomsverksamheten har pysselkvällar. 

Vetlanda Undervisning. 

Värnamo Enstaka workshops. 

 

  

https://www.gislaved.se/upplevaochgora/bibliotek.126.html
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturochaktivitetshus/kulturplatan.3458.html
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html


 

 

 Bibliotek 

Aneby Olika aktiviteter bl.a. under loven. 

Eksjö 

Biblioteken: 

Vår prioriterade målgrupp och därmed där vi lägger störst vikt! Bokprat, biblioteksvisningar, 

loavaktiviteter, utställningar, både i egen regi och tillsammans med företag och föreningar. 

Gislaved 
Sju bibliotek och ett antal skolbibliotek med olika aktiviteter och utbud inom områdena läsa, 

skriva, lyssna, skapa. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Lovaktiviteter, föreställningar, författare. 

 

Kultur: 

”Pyssel” i samband med olika aktiviteter. 

Habo Skrivartävling, pyssel och målarskola. 

Jönköping Biblioteken har en omfattande barnverksamhet. 

Mullsjö Barnbibliotekarien enligt biblioteksplanen. 

Nässjö - 

Sävsjö Bokcirklar, bokprat, tipspromenader och sagoläsning. 

Tranås 

Kultur och fritid: 

Årliga barn- och ungdomsprogram på Tranås stadsbibliotek. 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 
Bokklubbar, författarbesök, klassbesök på biblioteket, familjeaktiviteter, olika aktiviteter för 

barn. 

Vetlanda 
Undervisning. Aktiviteter på lov och aktiviteter tillsammans med våra bokklubbar som 

bygger på barnens eget skapande. 

Värnamo 

Bibliotekets barnverksamhet är omfattande. Bland annat bokprat, läsklubbar, sagostunder på 

olika språk, författarbesök och besök med bokbussen. Även kurser i eget skrivande under 

loven. 

 

  

https://www.gislaved.se/upplevaochgora/bibliotek.126.html
https://bibliotek.jonkoping.se/
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kultur_och_fritidsplan_20152018_Mullsjo.pdf
https://www.gotabiblioteken.se/web/tranas
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.varnamo.se/Kultur--fritid/Kultur/Bibliotek.html


 

 

 Bild och form 

Aneby - 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Mål att pröva olika tekniker för att utveckla eget uttryckssätt. 

 

Biblioteken: 

Utställningar av eget skapande, foto, berättelser. 

Gislaved 
Inom skapande skola, konsthallen genomför olika aktiviteter, förekommer även på 

biblioteken. Bild finns som in riktning på gymnasiets estetiska program. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Skapande skola. 

 

Kultur: 

Diverse workshops, ibland kopplat till konstutställningar. 

Habo - 

Jönköping KFF har pysselverksamhet på bibliotek och fritidsgårdar. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö StreetArt/Graffiti (främst genom fritidsgårdarna), ung konstsalong. 

Tranås 
Barn och utbildning: 

Tillfälliga projekt i ungdomsverksamheten Epics regi i samverkan med föreningslivet. 

Vaggeryd 

Biblioteket har Kulturskolans bildgrupp på biblioteket. 

Kulturskolan har konst- & bildlinje med grupper i bild & form för barn i åk f-2, 3-uppåt, 

vuxengrupp-gymnasiet. 

Öppna ungdomsverksamheten har skapande i Photoshop och fotograferingskurs. 

Vetlanda Undervisning. 

Värnamo 

Vandalorum får kommunala medel för att ta emot skolklasser på visningar. Workshops under 

framför allt loven. Vandalorum har aktiviteter, vissa av dem med kommunalt stöd. Planer på 

kurser i kulturskolans regi. 

 

  

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://gislavedskonsthall.se/
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/bibliotek.126.html
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
https://bibliotek.jonkoping.se/
http://www.jonkoping.se/upplevagora/fritidsgardarochtraffpunkterforunga.4.5f6990b6135d27202fb777b.html
http://www.savsjo.se/kultur--fritid/motesplatser/fritidsgardar.html
http://www.tranas.se/upplevagora/ungdomsverksamhet/epictranasungdomsgard.8136.html
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.vandalorum.se/sv/program-skolvisningar
http://www.varnamo.se/Utbildning--barnomsorg/Kulturskolan.html


 

 

 Arkiv 

Aneby - 

Eksjö - 

Gislaved - 

Gnosjö - 

Habo - 

Jönköping KFF har ingen nämnvärd arkivverksamhet. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö Ej känt. 

Tranås - 

Vaggeryd Miliseum inom ramen för projektverksamhet med Tidsbron. 

Vetlanda Undervisning. 

Värnamo Arkivens dag arrangeras, men den riktar sig inte specifikt mot barn och unga. 

 

  

http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://www.arvsfonden.se/projekt/tidsbron-att-skapa-en-motesplats-for-levande-historia
http://www.arkivensdag.nu/category/arrangemang/jonkopingslan/varnamo/


 

 

3. Vilka aktörer som arbetar med kultur av, för och med barn och unga finns i kommunen (gäller 

både offentlig, ideell samt privat sektor)? Skriv gärna organisationsnamn och med vilka ni 

samarbetar med idag. 

Aneby Bibliotek, Kulturskola, Vuxenskolan. 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Kulturskolan. 

 

Biblioteken: 

Eksjö bokhandel, Röda korset, filatelisterna, Eksjö schackklubb m.fl. 

Gislaved 

Kulturförvaltningen (bibliotek, Kulturplatån, konsthallen, Gislaveds dansstudio, 

Scenverkstan), barn- och utbildningsförvaltningen (musikskola), Gislaveds Industrimuseum, 

Hembygdsföreningar, Studieförbund, Amatörteaterföreningar och andra kulturföreningar. 

Gnosjö 

Kultur: 

Dessa samarbetar vi med i dag: Musikskola, bibliotek, studieförbund, kultursekreterare, 

Gnosjö Scenkonst, Teaterandan, fritidsgården Hammargården. Utöver det finns Svenska 

kyrkan och frikyrkor. Medel för skapande skola söks av skolan, ett visst samarbete finns i det 

arbetet. 

Habo Kulturskolan. 

Jönköping 

Kulturskolan - vi samarbetar med dem. 

Lillsläggan (barnteaterverksamhet i Smedbyn) – vi har informationsutbyte med dem. 

Teateri - vi samarbetar med dem. 

SMoT - vi samarbetar med dem. 

Studieförbunden - visst samarbete med dem och vi finansierar en del av deras verksamhet. 

Folkets bio - vi samarbetar med dem berörande barnfilmsvisningar. 

Mullsjö Mullsjö kommun (kulturskolan), Biblioteket. 

Nässjö 
Vi samarbetar med Vuxenskolan, lokala musik/teaterföreningar, professionella teatergrupper, 

SMoT etc. 

Sävsjö 

Musikskolan (kommunal), Bibliotek (kommunalt), Kommunal skola, friskola, studieförbund, 

fri teatergrupp, Kulturhus, konstförening, teaterföreningar, festivalarrangörer, fritidsgårdar, 

föreningslivet samt privata initiativ. 

Tranås 

Barn och utbildning: 

Kulturskolan har bl.a samarbete med: Förskolan, grund- och gymnasieskolan, Kultur & 

Fritid, Sommenbygdens Folkhögskola, Tranås Orkesterförening, Tranås Musikkår. 

 

Kultur och fritid: 

De lokala studieförbunden, Tranås Handel (Svensk Handel), föreningslivet, samtliga kyrkor. 

Vaggeryd 

Aktörer inom Kultur- och fritidsverksamheten: Bibliotek, Kulturskola, Öppna 

ungdomsverksamheten. Miliseum. 

Övriga samarbetspartner: projektet Tidsbron, Föreningen Yin & Yang, Skillingaryds 

teaterförening, kommunala skolan, Folkets Hus i Vaggeryd. Studieförbundet NBV - 

Dansutbildning för barn- och ungdomar. 

Vetlanda Föreningslivet i stort, Tillväxt Vetlanda, Studieförbunden, Svenska kyrkan. 

Värnamo 

Kulturförvaltningen, Kulturskolan (Barn- och utbildningsförvaltningen), Gislaved-Värnamo 

Teaterförening, Vandalorum, Smålands konstarkiv, Svenska bio, Bredaryds 

bygdegårdsförening, 331 Wernamo, Medborgarförvaltningen, Gummifabriken, Musikkåren 

Lyran, hembygdsföreningarna, samtliga kyrkor, samhällsföreningarna, Ohs bruks järnvägs 

museiförening, Folkets Park, Rydaholms Folkets park, Värnamo folkhögskola, Whiplash, 

Värnamo Blues & Rockförening, Wernamo Filmstudio, studieförbunden, Värnamo City, 

Wernamo Storband, Värnamo symfoniorkester, m.fl. 

 

http://www.aneby.se/Uppleva-och-goera/Bibliotek
http://www.aneby.se/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
http://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/hoglandet/aneby/
http://www.eksjobokhandel.se/
http://kommun.redcross.se/eksjo/motesplatser/
http://www.sff.nu/eksjo/
http://www.eksjoschack.se/
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/bibliotek.126.html
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturochaktivitetshus/kulturplatan.3458.html
http://gislavedskonsthall.se/
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/dansgislavedsdansstudio.1937.html
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/teater.603.html
http://musikskolan.gislaved.se/
http://www.industrimuseum-gislaved.se/
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturhistoriakulturarv/hembygdsgardar.1229.html
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/teater.603.html
http://www.gnosjomusikskola.se/
http://www.gnosjo.se/upplevagora/bibliotek.4.2b3121f3137b82cc7ce2e36.html
https://gnosjo.riksteatern.se/
http://www.teaterandan.se/
http://www.gnosjo.se/upplevagora/fritidsgardar.4.2e94ea361341992822c80001275.html
http://www.kyrkornaignosjo.se/kyrkornaignosjo/extern/kyrkor_o_samfund.htm
http://www.kyrkornaignosjo.se/kyrkornaignosjo/extern/kyrkor_o_samfund.htm
http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/Kulturskolan/
http://www.jonkoping.se/barnutbildning/kulturskolateknikskolaochnaturskola/kulturskolanijonkoping.4.5f6990b6135d27202fb7ef.html
http://www.teaterihuskvarna.se/
http://www.teateri.com/
https://www.smot.se/
http://www.folketsbiojonkoping.se/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Bibliotek/
http://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/hoglandet/nassjo/
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Sport-och-fritid/Foereningar
https://www.smot.se/
http://www.savsjo.se/barn--utbildning/musikskola.html
http://www.savsjo.se/kultur--fritid/biblioteket.html
http://www.kulturhuset.com/web/
http://www.savsjokonstforening.com/
http://www.savsjo.se/kultur--fritid/motesplatser/fritidsgardar.html
http://www.savsjo.se/kultur--fritid/foreningar.html
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/forskolorpedagogiskomsorg/forskolor.6661.html
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/skolorfritidshem/grundskolor.6617.html
http://www.holavedsgymnasiet.se/
http://www.tranas.se/kommunpolitik/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.6878.html
http://www.tranas.se/kommunpolitik/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.6878.html
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/
http://www.tranasmusikkar.se/
https://www.facebook.com/Tran%C3%A5s-Handel-781264218627967/
http://www.tranas.se/upplevagora/foreningaritranas/foreningsregister.7662.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://www.arvsfonden.se/projekt/tidsbron-att-skapa-en-motesplats-for-levande-historia
tel:070-4165337
http://skillingaryd.riksteatern.se/
http://skillingaryd.riksteatern.se/
http://folketshusvaggeryd.se/
http://www.nbv.se/avdelningar/jonkopingslan/
http://vetlanda.se/uppleva-och-gora/foreningsliv.html
http://www.nuvab.se/nuvab/tillvaxtvetlanda.4.2ecdedd014e2719f0a7ea87.html
https://www.svenskakyrkan.se/vetlanda/
http://www.varnamo.se/Kommunen/Politik--organisation/Forvaltningar/Kulturforvaltning.html
http://www.varnamo.se/Utbildning--barnomsorg/Kulturskolan.html
http://gislavedvarnamo.riksteatern.se/
http://gislavedvarnamo.riksteatern.se/
http://www.vandalorum.se/
http://www.smalandskonstarkiv.se/
http://www.sf.se/biografer/Varnamo---Varnamo-Skandia/
http://www.bygdegarden.info/
http://www.bygdegarden.info/
https://www.facebook.com/331wernamo
http://www.varnamo.se/Kommunen/Politik--organisation/Forvaltningar/Medborgarforvaltning.html
http://www.gummifabriken.nu/
http://www.svenskalag.se/Lyran
http://www.svenskalag.se/Lyran
http://www.varnamo.se/Kultur--fritid/Kultur/Digitalt-kulturarv/Hembygdsforeningar/Varnamo-hembygdsforening.html
http://fritid.webboka.se/varnamo/forval.asp
http://www.ohsabanan.com/
http://www.ohsabanan.com/
http://www.folkparkenvarnamo.se/
http://www.fhp.nu/Hem/Medlemmar/Jonkoping/Rydaholms-Folkets-Park/
http://rjl.se/Varnamofolkhogskola/
https://sv-se.facebook.com/mfwhiplash/
http://www.varnamoblues.se/
http://www.wernamofilmstudio.se/
http://www.varnamocity.com/
http://wernamostorband.weebly.com/
http://www.varnamosymfoniorkester.se/HEM.html


 

 

4. Känner ni till möjligheten att söka medel från följande aktörer för att finansiera kulturprojekt? 

 Arvsfonden 
 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om 

finansiering 
Om inte, varför? 

Aneby   

Kommer 

att söka 

inom 

kort 

 

Eksjö 
 

(Kulturskolan) 
 

(Biblioteken) 
 

Kulturskolan: 

Tjänsten har en begränsad omfattning och stort 

fokus har hittills legat på att tveckla den egna 

verksamheten inom olika områden. 

Gislaved    Resurskrävande 

Gnosjö 
 

(Utbildning) 
 

(Kultur) 
 Har inte undersökt 

Habo     

Jönköping     

Mullsjö    Inte varit aktuellt 

Nässjö    Ej aktuellt 

Sävsjö    
Krävande ansökansförfarande för små 

organisationer 

Tranås     

Vaggeryd   
Både ja 

och nej 

Svårt att hitta godkänd samarbetspartner. 

Inte funnits något projekt 

Vetlanda    Ej prioriterat 

Värnamo     

 

 Kulturrådet 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om finansiering Om inte, varför? 

Aneby     

Eksjö 

 
(Kulturskolan, 

Biblioteken) 
 

 
(Biblioteken) 

Kulturskolan: 

Tjänsten har en begränsad omfattning och 

stort fokus har hittills legat på att tveckla 

den egna verksamheten inom olika 

områden. 

Gislaved     

Gnosjö     

Habo     

Jönköping     

Mullsjö     

Nässjö     

Sävsjö     

Tranås     

Vaggeryd    

Vetlanda     

Värnamo     

 

http://www.arvsfonden.se/
http://kur.se/


 

 

 Kulturbryggan 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om 

finansiering 
Om inte, varför? 

Aneby     

Eksjö  

 
(Kulturskolan, 

Biblioteken) 
  

Gislaved    Resurskrävande 

Gnosjö 
 

(Kultur) 
 

(Utbildning) 
  

Habo     

Jönköping     

Mullsjö     

Nässjö    Ingen kännedom 

Sävsjö     

Tranås     

Vaggeryd    Vet inte 

Vetlanda     

Värnamo     

 

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om finansiering Om inte, varför? 

Aneby     

Eksjö 
 

(Kulturskolan) 
 

(Biblioteken) 
 

Kulturskolan: 

Tjänsten har en begränsad omfattning och 

stort fokus har hittills legat på att tveckla 

den egna verksamheten inom olika 

områden. 

Gislaved     

Gnosjö     

Habo     

Jönköping     

Mullsjö    
(Ungdomsstyrelsen) 

 

Nässjö     

Sävsjö    
Krävande ansökansförfarande för små 

organisationer 

Tranås     

Vaggeryd     

Vetlanda    Ej prioriterat 

Värnamo     

 

  

http://www.kulturbryggan.se/
http://www.mucf.se/


 

 

 PostkodLotteriets Kulturstiftelse 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om 

finansiering 
Om inte, varför? 

Aneby    Inget passande projekt just nu 

Eksjö 
 

(Kulturskolan) 
 

(Biblioteken) 
 

Kulturskolan: 

Tjänsten har en begränsad omfattning och stort 

fokus har hittills legat på att tveckla den egna 

verksamheten inom olika områden. 

Gislaved     

Gnosjö     

Habo     

Jönköping     

Mullsjö    Inte varit aktuellt 

Nässjö    Ingen kännedom 

Sävsjö     

Tranås  
(Barn och utbildning) 

 
(Kultur och fritid)   

Vaggeryd   Har inte haft projekt som passat in i kriterierna 

Vetlanda     

Värnamo     

 

 EU-medel 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om 

finansiering 
Om inte, varför? 

Aneby    Krångligt 

Eksjö 
 

(Kulturskolan) 
 

(Biblioteken) 
 

Kulturskolan: 

Omfattande ansökning. Skulle behöva särskild 

tid eller särskild kompetens. 

Gislaved    Resurskrävande 

Gnosjö     

Habo     

Jönköping     

Mullsjö    Inte varit aktuellt 

Nässjö    Krieterier ej aktuella för oss så här långt 

Sävsjö     

Tranås  
(Kultur och fritid) 

 
(Barn och utbildning)   

Vaggeryd   
Både ja 

och nej 
Inte funnits något projekt 

Vetlanda     

Värnamo     

 

  

https://www.postkodlotteriet.se/Formanstagare/Vara-formanstagare/Formanstagarorganisation/PostkodLotteriets-Kulturstiftelse.htm


 

 

 Region Jönköpings län 

 Har kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har inte kännedom 

om 

finansieringsmöjlighet 

Har ansökt 

om 

finansiering 
Om inte, varför? 

Aneby   

Kommer 

att söka 

inom kort 

 

Eksjö 

 
(Kulturskolan, 

Biblioteken) 
  

Kulturskolan: 

Tjänsten har en begränsad omfattning och stort 

fokus har hittills legat på att tveckla den egna 

verksamheten inom olika områden. 

Gislaved     

Gnosjö  
(Kultur) 

 
(Utbildning) 

  

Habo     

Jönköping     

Mullsjö     

Nässjö   
Samarbete 

i F-län 
 

Sävsjö     

Tranås  
(Kultur och fritid) 

 
(Barn och utbildning) 

 

 
(Kultur och 

fritid) 
 

Vaggeryd 
Både ja 

och nej 
 

Både ja 

och nej 
 

Vetlanda    Ej prioriterat 

Värnamo     

 

  

http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur-i-lanet/Kulturbidrag-och-stipendier/Bidrag-till-kulturprojekt/


 

 

5. Vilka former använder ni för att arbeta med barns och ungas delaktighet och inflytande i 

kulturfrågor? Hur inkluderas de i ert arbete? 

 Ungdomsråd eller motsvarande 

Aneby Elevråd på Kulturskolan. 

Eksjö 
Kulturskolan: 

Råd sker i samtal och ev. senare mer formaliserat. 

Gislaved Nej. 

Gnosjö 

Utbildning: 

Ska startas upp. 

 

Kultur: 

Finns ej. 

Habo - 

Jönköping Jönköpings kommun har ungdomsråd. 

Mullsjö - 

Nässjö 

Föräldrar/elev-föreningar genom RUM (Riksförbundet unga musikanter) 

Även Kulturskolerådet tidigare SMOK 

Elevråd 

Föräldraråd 

Biblioteksråd. 

Sävsjö Nej. 

Tranås 

Barn och utbildning: 

Lokal RUM-förening 

 

Kultur och fritid: 

 

Vaggeryd Är under uppbyggnad. 

Vetlanda - 

Värnamo Under utredning. Lokalt kulturting minst en gång per år. 

 

  

http://www.aneby.se/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
https://jkpgsungrad.wordpress.com/
http://www.rum.se/
http://www.kulturskoleradet.se/sv
http://www.rum.se/
http://www.varnamo.se/Nyhetsarkiv/Aktuellt-2016/2016-02-24-Valkommen-pa-lokalt-kulturting.html


 

 

 Enkäter/undersökningar 

Aneby Skolenkät och Kulturskoleenkät. 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Enkätundersökningar sker ibland. 

 

Biblioteken: 

Önskeplank, inköpsförslag. 

Gislaved Ja. 

Gnosjö 
Kultur: 

Biblioteket gör brukarundersökningar vartannat år. 

Habo - 

Jönköping Ung fritid enkäten görs årligen (includerar kulturfrågor). 

Mullsjö - 

Nässjö Vid inrättande av Kulturskola 2010: enkäter för att kartlägga önskemål om inriktning. 

Sävsjö Ja, ung livsstil. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

 

Vaggeryd 
Öppna ungdomsverksamheten använder sig av LUPP. 

Kulturskolan använder sig av enkäter och undersökningar. 

Vetlanda 
Enkäter delas ut vid ex barnteaterföreställningar (till föräldrarna). I skolan: klassens 

kvalitetsrapport. 

Värnamo 
Är en del av medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Särskilda enkäter görs 

under de utredning som pågår. 

 

  

http://www.gnosjo.se/upplevagora/bibliotek.4.2b3121f3137b82cc7ce2e36.html
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
http://unglivsstil.se/
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
http://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://vetlanda.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-jamforelser/resultat-av-matningar/forskola-och-skola.html
http://vetlanda.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-jamforelser/resultat-av-matningar/forskola-och-skola.html
http://www.scb.se/Grupp/Applikationer/Medborgarundersokningar/_dokument/V2015/Rapport/Rapport-Varnamo-2015.pdf


 

 

 Sociala medier (exv. Facebookgrupp, konton som styrs av barn och unga m.m.) 

Aneby - 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Facebookgrupper finns. 

 

Biblioteken: 

Önskeplank. 

Gislaved Nej. 

Gnosjö 
Kultur: 

När vi använder sociala medier vänder vi oss inte specifikt till barn och ungdomar. 

Habo - 

Jönköping 
KFF har flera verksamheter på sociala median, bland annat via Facebook. Dock inte styrt av 

ungdomar. 

Mullsjö - 

Nässjö 
Kulturskolans hemsida. Ej gemensam plattform på Facebook. Lärarna arbetar enskilt med 

t.ex. Facebookgrupper. 

Sävsjö 
Kommunövergripande sociala mediekonton, samt fritidsgårdarna. Aktivt arbete med 

Sävsjöappen. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

 

Vaggeryd 
Biblioteket har konton som styrs av barn och unga. 

Öppna ungdomsverksamheten har inte något som styrs av unga. 

Vetlanda - 

Värnamo Inte i kommunal regi. 

 

 Särskilt ansvar delegerat till barn och unga 

Aneby - 

Eksjö 
Kulturskolan: 

I varje uppspel och medverkan står ungdomarnas deltagande i centrum. 

Gislaved 
Ja. Ungas ideer drivs i projektform med stöd från ungdomscoach på Kulturplatån. Innehållet 

och utformningen styrs av ungdomar. 

Gnosjö 
Kultur: 

Nej. 

Habo - 

Jönköping 
Ungdomar kan söka bidrag för egna kulturinsatser. Ungdomar involveras i KFF:s 

demokrativerksamhet. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö Nej. 

Tranås 
Kultur och fritid: 

 i vissa projekt 

Vaggeryd 
Kulturskolan 

Miliseum: ja, ett flertal projektgrupper. 

Vetlanda - 

Värnamo Försök med UF-företag som arrangerar kulturarrangemang. 

 

  

http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
https://sv-se.facebook.com/
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Barn-och-utbildning/Kulturskolan
https://sv-se.facebook.com/
http://www.savsjo.se/kommun--politik/om-kommunen/sociala-medier.html
http://www.savsjo.se/kultur--fritid/motesplatser/fritidsgardar.html
http://www.savsjo.se/kommun--politik/om-kommunen/sociala-medier/savsjoappen.html
https://bibliotek.vaggeryd.se/web/arena
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/fritidsgardar-uc-och-ug.html
https://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur/kulturochaktivitetshus/kulturplatan.3458.html
http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://www.ungforetagsamhet.se/


 

 

 Annat 

Aneby - 

Eksjö - 

Gislaved Regelbundet återkommande open space för ungdomar. 

Gnosjö 
Kultur: 

Påbörjat samarbete med fältassistenterna. 

Habo - 

Jönköping 

Bland annat vid planeringen av ombyggnationen av Stadsbiblioteket har barngrupper 

inbjudits för att ge sina åsikter och önskemål om det ”nya biblioteket” redan i tidigt 

planeringsskede. Därmed har barnen fått en verklig möjlighet att påverka planeringsarbetet. 

Mullsjö Via fritidsgårdarna och kulturskolan. 

Nässjö - 

Sävsjö - 

Tranås - 

Vaggeryd Miliseum Barn- och ungdomar medverkar i projektledning. 

Vetlanda - 

Värnamo Förvaltningsövergripande utredning pågår. 

 

6. Vilka kanaler använder ni aktivt för att uppdatera er om förändringar i barns och ungas 

kulturvanor, samt nya kulturuttryck? 

 Rapporter/undersökningar 

Aneby Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Kulturrådet. 

Eksjö 

Kulturskolan: 

Kulturskolerådets bevakning via mail och publikationer. Dagspress, DN. 

 

Biblioteken: 

Statens medieråd, Kulturrådet. 

Gislaved Aktuell forskning. 

Gnosjö 
Kultur: 

Kulturvaneundersökning. 

Habo  

Jönköping Ung fritid rapporten. 

Mullsjö - 

Nässjö  

Sävsjö  

Tranås  

Vaggeryd  

Vetlanda  

Värnamo  

 

  

https://bibliotek.jonkoping.se/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Ung-i-kommunen/Aktiviteter/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/miliseum.html
http://www.mucf.se/front-ab?utm_expid=96894973-2.vLVdiszLTBWUF5qiT540_g.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.mucf.se%2Fom-oss
http://kur.se/
http://www.kulturskoleradet.se/sv
http://www.dn.se/
http://statensmedierad.se/
http://www.kulturradet.se/


 

 

 Konferenser/seminarier 

Aneby  

Eksjö 

Kulturskolan: 

Årlig konferens arrangerad av Kulturskolerådet. 

 

Biblioteken: 

Kulturting. 

Gislaved Fritidsforum, Kulturråd, region etc. 

Gnosjö 
Kultur: 

Företrädesvis regionala konferenser och seminarier t. ex. kulturting och Dansdialog. 

Habo  

Jönköping I viss mån. 

Mullsjö - 

Nässjö  

Sävsjö  

Tranås  

Vaggeryd  

Vetlanda  

Värnamo Regionala kulturtinget, olika seminarier och kurser. 

 

 Nyhetsbrev 

Aneby  

Eksjö 

Kulturskolan: 

Lokala, regionala och riksnätverk. 

 

Biblioteken: 

Statens medieråd, Kulturrådet. 

Gislaved Kulturrådet, Kultur i skolan, MUC, Fritidsforum, SKL m.fl. 

Gnosjö 
Kultur: 

Mestadels regionala nyhetsbrev, Biblist. 

Habo  

Jönköping I viss mån. 

Mullsjö - 

Nässjö  

Sävsjö  

Tranås  

Vaggeryd  

Vetlanda  

Värnamo Regionbiblioteket m.fl. 

 

  

http://www.kulturskoleradet.se/sv
http://www.fritidsforum.se/
http://kur.se/
http://rjl.se/kultur
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur-i-lanet/Regional-kulturplan/Kulturting/Kulturting-dokumentation/
http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=34957&childId=23876
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur-i-lanet/Regional-kulturplan/Kulturting
http://statensmedierad.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kulturradet.se/sv/nyhetsarkiv/Arkiv/
http://www.mucf.se/nyhetsbrev
http://fritidsforum.us1.list-manage.com/subscribe?u=3671f8260b67da68bf50c12ce&id=d5c2fb0c5b
http://skl.se/tjanster/merfranskl/nyhetsbrevprenumeration.985.html
http://plus.rjl.se/regionbibliotek


 

 

 Ungdomsråd eller motsvarande 

Aneby  

Eksjö - 

Gislaved Nej. 

Gnosjö 
Kultur: 

Finns ej. 

Habo - 

Jönköping Kontakt med unga sker delvis genom ungdomsråd. 

Mullsjö - 

Nässjö - 

Sävsjö  

Tranås 
Kultur och fritid: 

 

Vaggeryd  

Vetlanda - 

Värnamo Under utredning. Lokalt kulturting hålls minst en gång per år. 

 

 

 Sociala medier 

Aneby  

Eksjö 

Kulturskolan: 

Facebookgrupper. 

 

Biblioteken: 

 

Gislaved Facebook, YouTube, Instagram m.fl. 

Gnosjö 
Kultur: 

Följer sociala medier dock inte specifika media för barn och ungdomar. 

Habo - 

Jönköping Kontakter med unga sker delvis genom sociala medier. 

Mullsjö Via fritidsgårdarna och kulturskolan. 

Nässjö  

Sävsjö  

Tranås  

Vaggeryd  

Vetlanda  

Värnamo  

 

  

https://jkpgsungrad.wordpress.com/
http://www.varnamo.se/Nyhetsarkiv/Aktuellt-2016/2016-02-24-Valkommen-pa-lokalt-kulturting.html
https://sv-se.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=sv&gl=SE
https://www.instagram.com/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Ung-i-kommunen/Aktiviteter/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/


 

 

 Annat 

Aneby  

Eksjö - 

Gislaved De unga vi möter i våra verksamheter. 

Gnosjö 
Kultur: 

Eget nätverk, media. 

Habo - 

Jönköping 
Dagliga kontakter med barn och unga i bibliotekens barnverksamhet, fritidsgårdarnas 

verksamhet samt KFF:s barnverksamhet. 

Mullsjö Via fritidsgårdarna och kulturskolan. 

Nässjö Stort elevinflytande i ämnesundervisningen. Musik, dans och teater. 

Sävsjö Media, direktkontakt med ungdomar. 

Tranås 
Barn och utbildning: 

Möten med andra aktörer och samarbetspartners. 

Vaggeryd Nätverksträffar inom regionen. 

Vetlanda - 

Värnamo Samtal direkt med enskilda och grupper av ungdomar. 

 

  

http://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Ung-i-kommunen/Aktiviteter/
http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturskola/


 

 

KULTURKARTLÄGGNING PER KOMMUN 

 

 
Aneby 

 
Eksjö 

 
Gislaved 

 
Gnosjö 

 
Habo 

 
Jönköping 

 
Mullsjö 

 
Nässjö 

 
Sävsjö 

 
Tranås 

 
Vaggeryd 

 
Vetlanda 

 
Värnamo 

 

 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Aneby.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Eksjo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Gislaved.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Gnosjo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Habo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Jonkoping.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Mullsjo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Nassjo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Savsjo.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Tranas.pdf
http://www.vaggeryd.se/
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Vaggeryd.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Vetlanda.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida42365/Kulturkartlaggning_2016_barn_och_ungdomskultur_Varnamo.pdf
http://www.aneby.se/
http://www.eksjo.se/
http://www.gislaved.se/index.html
http://www.gnosjo.se/2.165a3c2f5dac85e9f7fff47.html
http://www.habokommun.se/?cookie=no
http://www.jonkoping.se/
http://www.mullsjo.se/sv/Start-Mullsjo-Kommun/
http://www.nassjo.se/
http://www.savsjo.se/
http://www.tranas.se
http://www.vetlanda.se/
http://www.varnamo.se


Region Jönköpings län 

Utbildning och kultur 

Box 1024, 551 11 Jönköping 

Besöksadress: Regionens hus, Husargatan 4, Jönköping 

010-241 00 00 

www.rjl.se/kultur 

utbildning.kultur@rjl.se 
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http://www.rjl.se/kultur
mailto:utbildning.kultur@rjl.se

	Förord
	Kulturkartläggning barn- och ungdomskultur
	Kulturkartläggning per kommun

