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Uppdragsbeskrivning 2018–2022 
Sektionen för kulturutveckling
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för sektionen för kulturutvecklings regionala uppdrag 
2018-2022, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kul-
turplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2022

Region Jönköpings läns övergripande kultur- 
politiska mål: 

• 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 prioriterings- 
områden utifrån vilka samtliga verksamhets- 
områden ska arbeta:

• kulturell infrastruktur

• villkor för konstnärligt skapande

• fokus på barn och ungas kultur

• tillgängligt kulturliv

• interregionalt, internationellt och inter- 
kulturellt 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

• främja internationellt och interkulturellt  
utbyte och samverkan

• särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi >>2035

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
i Jönköpings län ska planeras och genomföras 
i enlighet med den regionala utvecklingsstra-
tegin (RUS) till 2035. Den regionala utveck-
lingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 
2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga län där alla människor trivs, utveck-
las och mår bra. De kulturpolitiska målen och 
prioriteringarna förhåller sig därför till den regi-
onala utvecklingsstrategin. Den regionala kul-
turplanen och den regionala utvecklingsstrate-
gin verkar tillsammans för att nå gemensamma 
målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län 
finns sex strategiområden som länets aktörer 
ska förhålla sig till oavsett vilket strategiområ-
de de är verksamma inom:

• En hållbar region

• En attraktiv region

• En tillgänglig region

• En smart region

• En kompetens region

• En global region.

Övriga styrdokument

Utöver de regionala och nationella styr-
dokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhets-
specifika styrdokument som påverkar 
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verksamhetens inriktning. Utöver de som 
listas här finns övergripande styrdoku-
ment och lagar, exv. FN:s barnkonvention, 
lagen om nationella minoriteter och mi-
noritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Som en del av Region Jönköpings län styrs 
och påverkas sektionen för kulturutveckling 
av de regionala styrdokument som finns, 
exempelvis budget med verksamhetsplan. 
Sektionen för kulturutveckling påverkas 
av och förhåller sig även till biblioteksla-
gen (SFS 2013:801) samt MU-avtalet. 

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers 
ersättning för medverkan vid utställning-
ar och har tecknats mellan svenska staten, 
representerad av Statens kulturråd, Konst-
närernas Riksorganisation, Föreningen 
Sveriges Konsthantverkare och Industri-
formgivare, Föreningen Svenska Tecknare 
och Svenska Fotografers Förbund. Avtalet 
trädde i kraft 2009 och reviderades 2021. 
Syftet med avtalet är att skapa bättre förut-
sättningar för bild- och formkonstnärer att 
få betalt för utfört arbete och är bindande 
för statliga institutioner, men principerna i 
avtalet är vägledande för samtliga utställ-
ningsarrangörer som mottar offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning

Sektionen för kulturutveckling utgör en sam-
lande kunskapskraft gentemot länets kulturliv. 
Verksamheten har i uppdrag att vara främjan-
de, kunskapsbärande och bildande. Samråd 
och samverkan med länets kommuner, civil-
samhället, studieförbund, fria kulturutövare 
och institutioner är en central del av verksam-
heten. Sektionen för kulturutveckling deltar 
också i internationell samverkan och i de na-
tionella och regionöverskridande samtalen om 
kulturens möjligheter och utveckling. Med sin 
kompetens ska verksamheten förbättra förut-
sättningarna för ett rikt kulturliv och stimule-
ra utvecklingen av densamma. Verksamheten 
arbetar strategiskt för att stödja länets aktörer 
och utvecklingen inom bild och form, gestalt-
ning, musik, teater, dans, film, hemslöjd, regi-
onbibliotek, litteratur, kultur för barn och unga 
samt yttrandefrihet. 

Uppföljningsprocess

ÅRLIG UPPFÖLJNING. I verksamhetsberättel-
se för föregående år ingår en kortfattad redo-
visning av föregående års viktigaste aktiviteter 
och resultat utifrån uppdragsbeskrivningen. 

ÅRLIG DIALOG. I april kallar Region Jönkö-
pings län till en dialog kring det långsiktiga 
uppdraget utifrån det underlag som verksam-
heten lämnat i mars. Region Jönköpings län 
representeras av ansvariga politiker och tjäns-
temän och verksamheten representeras av ord-
förande/verksamhetschef samt övrig personal 
som verksamhetschefen bedömer som viktiga 
för samtalet.

AVSTÄMNING OCH UPPFÖLJNING. Uppfölj-
ning och avstämning genomförs under hösten 
då verksamheten ger en muntlig avstämning 
mot uppdragsbeskrivningen och budget samt 
uppföljning av april månads dialog. 

PLANRAPPORT. Under det sista året i planpe-
rioden 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. Verk-
samheten ska i så fall bidra med att ta fram re-
levanta uppgifter.

Tidplan

MARS. Årlig uppföljning/planrapport: Kvanti-
tativ och kvalitativ redovisning som förs vida-
re till Kulturrådet, med verksamhetsberättelse 
som relaterar till uppdragsbeskrivningen.

APRIL. Årlig dialog.

MAJ-OKTOBER. Region Jönköpings läns fort-
satta budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog med 
staten.

SEPTEMBER-NOVEMBER. Avstämning och 
uppföljning genomförs.

NOVEMBER. Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

DECEMBER. Politiskt beslut om budget.
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Uppdrag 2018–2022
Sektionen för kulturutveckling 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 2018-2022 för aktuella verksamhets-
områden. Då verksamheten omfattar flertalet verksamhetsområden har delar av uppdraget sam-
manfattats att gälla samtliga.

Det regionala uppdraget för sektionen för kultur- 
utveckling 2018-2022 innefattar att:

Övergripande uppdrag

• Utveckla interregionala samarbeten inom 
berörda konst- och bildningsområden.

• Utveckla det internationella och interkul-
turella samspelet inom berörda konst- och 
bildningsområden.

• Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.

• Samverkan med regionens andra kulturin-
stitutioner ska stärkas, särskilt Smålands 
Musik och teater.

• Arbeta för förbättring av villkor och förut-
sättningar för professionella konstnärliga 
utövare, och för konstnärligt skapande, 
inom berörda konst- och bildningsområ-
den.

• Genom kunskapsöverföring och stödjan-
de insatser främja utveckling av berörda 
konst- och bildningsområden i länet.

• Bredda intresset för berörda konst- och 
bildningsområden.

• Främja samverkan mellan konst- och kultur- 
aktörerna i länet.

• Stödja och utveckla konstnärliga residens- 
program i länet.

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

• Främja interkulturella möten som åter-
speglas i verksamheten.

• Samverka och samarbeta med civilsamhäl-
let, med det fria kulturlivet samt med andra 
regionala kulturverksamheter.

• Utveckla strukturer för samråd med länets 
aktörer inom berörda konst/bildningsom-
råden. 

• Delta i kunskapsutvecklingen och med ak-
tiviteter i koppling till kulturens roll för god 
hälsa.

• Tillämpa barnrättsperspektivet i verksam-
heten utifrån FN:s barnkonvention i ett sys-
tematiskt och utvecklingsinriktat arbete.

• Delta i arbetet med att stärka barns och ung-
as möjligheter att ta del av och skapa kultur i  
Jönköpings län.

Barn och ungas kultur

• Stärka möjligheter för barn och unga att få 
skapa, uppleva och delta i kultur.

• Bidra till ökad tillgänglighet samt utveckla 
infrastrukturer och samverkan.

• Omvärldsbevaka och arbeta för kunskaps-
utveckling.

Bild och form
• Bevaka, tillgängliggöra samt stärka sam-

tidskonsten i länet.

Dans
• Stärka danskonstens ställning som konst-

närlig uttrycksform.

• Utveckla dansens infrastruktur och struk-
turer för samverkan i länet.

Regionbibliotek
• Verka utifrån den regionala bibliotekspla-

nens mål och prioriteringar.
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Hemslöjd
• Stärka förnyelsen och utvecklingen av 

hemslöjden ur kultur-, närings- och hållbar-
hetsperspektiv.

• Tillvarata och utveckla hemslöjdens mate-
rialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tra-
dition, 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. 

Litteratur
• Bevaka, tillgängliggöra samt stärka littera-

turen och det litterära skapandet i länet.

• Främja litterära verksamheter för unga 
mellan 13 och 19 år.

• Främja utvecklingen av litterära mötesplat-
ser för länets författare. 

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

• Stärka verksamheter som arbetar med 
professionella författare.

Yttrandefrihet
• Verka för samordning och öka kunskapen 

om fristadsprogrammet i hela länet.

Handlingsplaner

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

• Sektionen för kulturutveckling har hand-
lingsplaner för likabehandling samt natio-
nella minoriteter och minoritetsspråk som 
följs upp och uppdateras under planperi-
oden. 

• Likabehandlingsplanen ska uppdateras lö-
pande med aktuella åtgärder för att före-
bygga och motverka sexuella trakasserier.  

• Sektionen för kulturutveckling ska uppfylla 
standard WCAG 2.1 för sin webbplats och 
mobila applikationer enligt gällande EU di-
rektiv.

B
es

lu
ta

d 
i N

äm
nd

 fö
r a

rb
et

sm
ar

kn
ad

, n
är

in
gs

liv
 o

ch
 a

tt
ra

kt
iv

ite
t 2

0
21

-0
6-

24
. D

ia
rie

nu
m

m
er

 R
JL

  2
0

18
/4

56
.


