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Region Jönköpings läns kulturplan 2018–
2022 är en plan för hur kulturlivet i länet 
ska kunna utvecklas. Den utgör också 
Region Jönköpings läns underlag vid  
ansökan om statsbidrag från Kulturrådet  
för de delar av planen som har statlig 
medfinansiering.

Vem gör vad?
Statens kulturråd
Företräder staten i dialogen med lands-
ting/regioner. Fördelar statliga medel  
till respektive län. Ansvarar för att alla 
berörda kulturområden finns med. Bistår 
med stöd när det gäller kompetensutveck-
ling och erfarenhetsutbyte regionalt och 
lokalt. Ansvarar för uppföljning och åter-
rapportering nationellt.

Region Jönköpings län
Företräder länet i dialogen med staten 
och ansvarar för och samordnar arbetet 
med att ta fram den regionala kultur- 
planen. Fördelar egna och statliga medel  
direkt till regionala kulturverksamheter i  
länet. Ansvarar för länets återrappor- 
tering till Kulturrådet.

Kommunerna
Samverkar med Region Jönköpings län 
i framtagandet av de regionala kultur- 
planerna. I vissa fall delat huvudmanna-
skap och/eller finansiering av berörda  
institutioner och verksamheter. Stöder 
den lokala kulturen. Samverkar med  
regionen i uppföljningen av kulturplanen.

Varför en kulturplan?
Sedan 2011 ligger en ny samverkans- 
modell till grund för fördelning av statliga  
medel till regional kulturverksamhet i 

Sverige. Det innebär att regionen, eller 
motsvarande regional part, har tagit över 
uppgiften att fördela det statliga anslaget 
till olika regionala kulturverksamheter. 
Jönköpings län anslöt sig till samverkans- 
modellen 2012. Målet med kultursamverk- 
ansmodellen är att föra kulturen närmare  
medborgarna. Modellen ger förutsätt-
ningar för ett ökat regionalt inflytande 
och ansvar.

Regional kulturplan Jönköpings län 
2018–2022 är ett kulturpolitiskt doku-
ment som har tagits fram i samverkan 
med kommuner och i samråd med kultur- 
organisationer, ideella organisationer och 
yrkesverksamma kulturskapare. 

Nationella mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utma-
nande och obunden kraft med yttran-
defriheten som grund. Alla ska ha möj-
lighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,  
mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling. För att nå 
nationella kulturpolitiska mål ska kultur-
politiken:
• främja allas möjlighet till kulturupp-

levelser, 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 inter- 
kulturellt utbyte och samverkan 

• särskilt uppmärksamma barns och 
ungas rätt till kultur.

Regionfullmäktige tog den 22 juni 2021 beslut om en förlängning av perioden för 
innevarande Regional kulturplan för Jönköpings län 2018-2020 så att den gäller till 
och med 2022.



Regionala mål
Utifrån Region Jönköpings läns vision 
”För ett bra liv i en attraktiv region” och 
de nationella kulturpolitiska målen finns 
tre regionala mål att arbeta utifrån:

Kulturen ska vara vital och  
närvarande i hela länet
De kulturverksamheter som huvud- 
sakligen har regional finansiering har ett 
särskilt ansvar att bedriva verksamhet 
riktad till hela länet samt samverka med 
civilsamhället. 

Möjligheter för alla att delta och ta del 
av kulturliv och kulturupplevelser
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar 
till invånarnas välmående och länets  
utveckling. Möjligheten till upplevelse  
av och deltagande i kultur ska göras till-
gängligt för länets invånare. Kulturen  
ska bidra till att ge människor god  
livskvalitet, utifrån den enskildes  
förutsättningar.

Ett välutvecklat konst- och kulturliv 
präglat av hög kvalitet inom både 
bredd och spets

Det konstnärliga uttryckets frihet ska 
värnas och stödjas även när det utma-
nar och provocerar rådande normer.  
I samverkan mellan starka kulturinstitu-
tioner, utvecklingsverksamheter och det 
ideella kulturlivet läggs en bra grund för 
en hållbar och långsiktig samhällsstruktur. 

Kulturpolitiska prioriteringar
För att nå nationella och regionala mål 
inom verksamhetsområdena ska följande 
sex områden prioriteras:

Kulturell infrastruktur

Villkor för konstnärligt skapande

• Fokusområde: Det fria professionella  
kulturlivet

• Fokusområde: Civilsamhället och  
det ideella kulturlivet

Fokus på barn och ungas kultur

• Fokusområde: Kulturskola

Tillgänglighet till kulturliv

• Fokusområde: Kultur och hälsa
• Fokusområde: Digitalisering

Interregionalt, internationellt och  
interkulturellt samarbete

• Fokusområde: Integration genom 
kultur

• Fokusområde: Regionsamverkan 
Sydsverige

Samverkan och dialog

• Fokusområde: Nationella minoriteter 
och nationella minoritetsspråk 

De regionala kulturpolitiska prioritering-
arna syftar till att stärka alla delar i den 
kulturella infrastrukturen, såväl produ-
cent- och arrangörsledet som arenorna för 
det egna skapandet. Den regionala kultur-
politiken ska ha tydligt medborgarfokus 
och engagera sig i det regionala och lokala  
kulturlivets betydelse för den regionala 
utvecklingen.På webbplatsen Utveckling i  

Jönköpings län går det att läsa mer om 
insatser, bidrag, stipendier, utbildningar 
och kontaktpersoner inom kultur samt 
ta del av den regionala kulturplanen 
2018-2022.

>> https://utveckling.rjl.se



Med utgångspunkt från de kulturpolitiska 
prioriteringarna finns det i varje verksam-
hetsområde beskrivet behoven av utveck-
lingsinsatser under planperioden, för att  
i ökad utsträckning nå målen inom  
kulturområdet.

Verksamhetsområden 
Följande verksamhetsområden beskrivs i 
den regionala kulturplanen:
• Scenkonst
• Dans
• Museiverksamhet, kulturarv  

och kulturmiljö
• Regional biblioteksplan
• Litteraturen som konstform
• Bild och form
• Arkivverksamhet
• Film och rörlig bild
• Hemslöjdsfrämjande verksamhet
• Fristadsprogram för konstnärlig 

verksamhet
• Folkbildning.

Verksamheter som ingår i  
kultursamverkansmodellen
Verksamheter som får stöd från regionen 
genom samverkansmodellen:
• Smålands Musik och Teater,  

Region Jönköpings län 
• Kulturutveckling,  

Region Jönköpings län (utvecklings-
verksamhet inom film, dans, bild och 
form, hemslöjd, regionbibliotek och  
litteratur)

• Jönköpings läns museum 
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

• Riksteatern Jönköpings län
• Vandalorum Museum för Konst och 

Design.

Implementering och revidering
Kulturplanen kompletteras med uppfölj-
ningsbara handlingsplaner utifrån våra 
regionala kulturpolitiska prioriteringar 
och fokusområden. Handlingsplanerna 
revideras årligen.
 
Verksamheter som ingår i kultursamver-
kansmodellen har uppdragsbeskrivningar  
som revideras årligen.  

Regional biblioteksplan
Alla kommuner och landsting/regioner 
ska enligt lag ha en plan för sin biblio-
teksverksamhet. Den regionala biblio- 
teksplanen för Jönköpings län ingår  
i den regionala kulturplanen. Den regio-
nala biblioteksplanen för Jönköpings län 
2018–2022 prioriterar: 
• Biblioteksarenan
• Digital delaktighet
• Läsfrämjande, berättelser  

och bildning.
 
Statliga och regionala  
kulturmedel
Region Jönköpings län får drygt 30 miljo-
ner i bidrag från staten eftersom vi ingår 
i kultursamverkansmodellen. Dessutom 
satsar Region Jönköpings län ytterligare 
ca 110 miljoner till regional kulturverk-
samhet. 

Jönköpings län
Region

Region Jönköpings län • kulturutveckling • Box 1024, 551 11 Jönköping 
010-241 00 00 • kultur@rjl.se • www.rjl.se/kultur • https://utveckling.rjl.se Ko
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