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Uppdragsbeskrivning 2018–2020
Kultur och utveckling
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för kultur och utvecklings regionala uppdrag 2018–
2020, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala
kulturplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2020

•

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål:

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan

•

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.

•

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela
länet.

•

Möjligheter för alla att delta och ta del av
kulturliv och kulturupplevelser.

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av
hög kvalitet inom både bredd och spets.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden ska arbeta:
•

kulturell infrastruktur

•

villkor för konstnärligt skapande

•

fokus på barn och ungas kultur

•

tillgängligt kulturliv

•

interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

•

samverkan och dialog.

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de
regionala verksamheter som erhåller medel inom
kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till
följande horisontella mål som är relaterade till
modellen:
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor

•

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

•

främja ett levande kulturarv, som bevaras,
används och utvecklas

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
i Jönköpings län ska planeras och genomföras i
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) till 2025. De kulturpolitiska målen och
prioriteringarna förhåller sig därför till den
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala
kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns
sex horisontella perspektiv som länets aktörer ska
förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde
de är verksamma inom:
1.

hållbarhet - människan, miljön, ekonomin

2.

jämlikhet

3.

jämställdhet

4.

mångfald

5.

attraktivitet

6.

internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument
och mål som varit grund för uppdragsbeskrivning
finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar verksamhetens inriktning. Utöver de som
listas här finns övergripande styrdokument och
lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.
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Som en del av Region Jönköpings län styrs och
påverkas Kultur och utveckling av de regionala
styrdokument som finns, exempelvis budget med
verksamhetsplan.
Kultur och utveckling påverkas av och förhåller
sig även till bibliotekslagen (SFS 2013:801) samt
MU-avtalet.
MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar och har
tecknats mellan svenska staten, representerad av
Statens kulturråd, och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare
och Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i
kraft 2009 och reviderades 2014. Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och
formkonstnärer att få betalt för utfört arbete och
är bindande för statliga institutioner, men principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd.

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

Verksamhetsbeskrivning

Tidplan

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

MARS. Årlig uppföljning/planrapport: Kvantitativ
och kvalitativ redovisning som förs vidare till
Kulturrådet, med verksamhetsberättelse som relaterar till uppdragsbeskrivningen.
APRIL. Årlig dialog.
MAJ-OKTOBER. Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan samt
dialog med staten.
NOVEMBER. Politiskt beslut om revidering av
kulturplan och uppdragsbeskrivningar.

DECEMBER. Politiskt beslut om budget.
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Uppdrag 2018–2020
Kultur och utveckling ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska
målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 för aktuella verksamhetsområden. Då verksamheten
omfattar flertalet verksamhetsområden har delar av uppdraget sammanfattats att gälla samtliga.

Det regionala uppdraget för kultur och utveckling
2018–2020 innefattar att:

•

Övergripande uppdrag

Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten
utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt
och utvecklingsinriktat arbete.

•

Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.

•

Utveckla interregionala samarbeten inom berörda
konst- och bildningsområden.

•

Utveckla det internationella och interkulturella
samspelet inom berörda konst- och bildningsområden.

•

Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.

•

Arbeta för förbättring av villkor och förutsättningar för professionella konstnärliga utövare,
och för konstnärligt skapande, inom berörda
konst- och bildningsområden.

•

Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och bildningsområden i länet.

•

Bredda intresset för berörda konst- och bildningsområden.

•

Främja samverkan mellan konst- och kulturaktörerna i länet.

•

Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.

•

Driva och stödja projekt om yttrandefrihet,
mångfald och demokratiska rättigheter samt
väcka uppmärksamhet för frågorna.

•

Främja interkulturella möten som återspeglas i
verksamheten.

•

Samverka och samarbeta med civilsamhället,
med det fria kulturlivet samt med andra regionala
kulturverksamheter.

•

Delta i arbetet med att stärka barns och ungas
möjligheter att ta del av och skapa kultur i
Jönköpings län.

•

Utveckla strukturer för samråd med länets
aktörer inom berörda konst/bildningsområden.

Bild och form
•

Bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.

Dans
•

Stärka danskonstens ställning som konstnärlig
uttrycksform.

•

Utveckla dansens infrastruktur och strukturer
för samverkan i länet.

Regionbibliotek
•

Verka utifrån den regionala biblioteksplanens
mål och prioriteringar.

Hemslöjd
•

Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv.

•

Tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition,
kvalitet och betydelser.

Film
•

Vara en samordnande kraft för regionens filmkulturella insatser inom pedagogik, produktion
samt visning.

•

Delta i arbetet med att etablera en regional filmpolitik för länet.

•

Stärka barns och ungas möjligheter att skapa, se
och analysera film och rörlig bild.

•

Utveckla hållbara strukturer för visning och
spridning av film och rörlig bild.
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Litteratur

Handlingsplaner

•

Bevaka, tillgängliggöra samt stärka litteraturen och det litterära skapandet i länet.

•

•

Främja litterära verksamheter för unga mellan
13 och 19 år.

Kultur och utveckling har en handlingsplan
för tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder
samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs
upp och uppdateras under planperioden.

•

Främja utvecklingen av litterära mötesplatser
för länets författare.

•

•

Utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra konstformer.

Kultur och utveckling har handlingsplaner
för likabehandling samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och
uppdateras under planperioden.

•

Stärka verksamheter som arbetar med professionella författare.

•

Likabehandlingsplanen ska uppdateras
löpande med aktuella åtgärder för att
förebygga och motverka sexuella trakasserier

Yttrandefrihet
Verka för samordning och öka kunskapen om
fristadsprogrammet i hela länet.
Beslutad i Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-03-20. Diarienummer RJL 2018/456.

•
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