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Regionfullmäktige 

Tid: 2022-10-04 kl:09:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

  
 
1 Öppnande  
2 Upprop  
3 Val av protokollsjusterare  
4 Tillkännagivande av tid och plats för justering 

av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 
18 oktober kl 15:30 på Regionens hus 

 

Framställande av interpellationer och frågor 
5 Interpellationer 2022/88 
6 Eventuellt inkomna frågor 2022/113 

Information 
7 Information från patientnämnden - 

Halvårsrapport 2022 
 

Ärenden 
8 Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-

2025 
2022/564 

9 Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 2022/525 
10 Återremiss - Upphandlingsmodell för 

fastighetsinvesteringar 
2022/1622 

Valärenden 
11 Valärenden  

Anmälningsärenden 
12 Patientnämnden - Halvårsrapport 2022 2022/2410 
13 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1277 
14 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1419 
15 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1608 
16 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/2017 
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Regionfullmäktige 

Tid: 2022-10-04 kl:09:00 
 

 

Avslutning 
17 Avslutning  
   
 
 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
112-124 
Tid: 2022-09-07 kl. 09:00  

Plats: Vandalorum, Värnamo 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 121  
 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
Diarienummer: RJL 2022/564 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• godkänna förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-
2025. 

Sammanfattning  
Biblioteksplan Region Jönköpings län är ett styrdokument för de 
biblioteksverksamheter som planen omfattar. För kommunala 
biblioteksplaner är den vägledande.  
 
Ett reviderat förslag till ny biblioteksplan för perioden 2023-2025 har tagits 
fram efter genomgång av inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
• Förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
• Sammanställning - Inkomna remissvar 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 110-122 
Tid: 2022-08-24 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
Diarienummer: RJL 2022/564 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• godkänna förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-
2025. 

Sammanfattning  
Biblioteksplan Region Jönköpings län är ett styrdokument för de 
biblioteksverksamheter som planen omfattar. För kommunala 
biblioteksplaner är den vägledande.  
 
Ett reviderat förslag till ny biblioteksplan för perioden 2023-2025 har tagits 
fram efter genomgång av inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
• Förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
• Sammanställning - Inkomna Remissvar 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till förslag till biblioteksplan 2023-2025. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-07-01 RJL 2022/564 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Biblioteksplan Region Jönköpings län 
2023-2025 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige 

• godkänna förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025. 

Sammanfattning  
Biblioteksplan Region Jönköpings län är ett styrdokument för de 
biblioteksverksamheter som planen omfattar. För kommunala biblioteksplaner är 
den vägledande.  
 
Ett reviderat förslag till ny biblioteksplan för perioden 2023-2025 har tagits fram 
efter genomgång av inkomna remissyttranden.. 

Information i ärendet 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska både kommuner och regioner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (§17). Riktlinjerna i 
Biblioteksplan 2.1 och bibliotekslagen tydliggör att biblioteksplanen ska vara 
politiskt antagen och att den är en separat handling. För att bättre överensstämma 
med rådande riktlinjer förändras Biblioteksplan Region Jönköpings län, som 
tidigare ingått i Regional Kulturplan Jönköpings län, härmed till en separat 
handling. 
 
Planens syfte är att tydliggöra verksamheternas uppdrag, ansvarsområden och 
kompetens samt att vara ett stöd för prioritering och planering av 
utvecklingsinsatser. 
 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 har tagits fram av 
Biblioteksutveckling Region Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken Futurum. Då 
Biblioteksutveckling Region Jönköpings läns uppdrag handlar om folkbiblioteken 
i länet, har dialog med bibliotekscheferna förts under arbetet med planen. En 
remissutgåva av biblioteksplanen skickades ut i mars 2022 med senaste 
svarsdatum 1 juni. Totalt inkom 13 remissyttranden, från länets kommuner och en 
politisk organisation. Tre remissyttranden som rör biblioteksutveckling inkom 
gällande Regional kulturplan 2023-2025, vilka också hanterats kopplat till 
biblioteksplanen. 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.kb.se/download/18.2d42b28e16b415de147f3c/1611326768393/Biblioteksplan-2.1-2017-dnr-2017_525.pdf


TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/564 

 
 

 

Efter genomgång av remissyttranden har följande revideringar och förtydliganden 
gjorts i nytt förslag för Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025: 
 

• förtydligande om att ”utforska och synliggöra bibliotekens demokratiska 
uppdrag…” 

• förtydligande om att stödja folkbibliotekens arbete med att skapa hållbara 
strukturer för samverkan med andra verksamheter och över 
professionsgränser. 

• förtydligande av sjukhusbibliotekens hälsofrämjande uppdrag kopplat till 
folkhälsoperspektivet samt förtydligad skrivning om sjukhusbiblioteket 
som hälsofrämjande miljö. 

• någon mindre språkjustering. 
Flertalet remissyttranden ställer sig bakom Biblioteksplan Region Jönköpings 
län. Några har lämnat synpunkter och förslag som kan komma att bli relevanta 
för framtida dialoger samt vid framtagande av handlingsplaner. 
Tillägg av remissinstanser kommer eventuellt att läggas till vid formgivning 
av planen. Bilder, illustrationer och bildtexter kommer att förstärka 
verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
• Biblioteksplan 2023-2025, RJL 2022/564 
• Biblioteksplan 2023-2025 remissversion  
• Inkomna Remissvar 

Beslut skickas till 
Regional Utveckling, sektionen för kulturutveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

 



 
 

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 – akademin för hälsa och vård, som är Region 

Jönköpings läns enhet för forskning och utbildning. Uppdraget är att stödja kunskapsbaserad och 

hälsofrämjande 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 de biblioteksverksamheter som planen omfattar och för de politiska 

beslut som rör dessa. 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. 

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 och synliggöra 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 

• 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 med andra 

verksamheter och 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.  

 

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.  

 

Biblioteksrummet syftar till att vara en hälsofrämjande miljö för patienter, närstående och personal. 

Målet är en plats som präglas av öppenhet och tillgänglighet, nära men ändå skild från vårdmiljön. 

 

Ett övergripande mål för Sjukhusbiblioteken Futurum är 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 

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 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-utvecklingsstrategi-2020-2035/
https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/extern-samverkan/pks/handlingar-2021-06-03/utkast-tillsammans-moter-vi-framtidens-behov-13-kommuner-pks-210603.pdf


 

  

KALLELSE 1(1) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2022-09-07 10:00 

Plats: Vandalorum 

  
Ärenden 
1 Upprop och val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
4 Anmälan av informationshandlingar  
5 Anmälan av delegationsbeslut  
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
7 Kurser och konferenser  
8 Aktuell information  
9 Månadsrapport  
10 Frågor  

Beslutsärenden för nämnden 
11 Regional Kulturplan 2023-2025 2022

/525 

Övrigt 
12 Övriga frågor  
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Mottagare: 
 
Åsa Storck 
Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län Johanna Bilven  
 
 
 
 
 
 
Svarsdatum: 2022-06-29 
 
Följebrev Expediering av KFN beslut - Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
 
Ärende:  Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
 
Handläggare:  Åsa Storck 
 
 
 
Expediering av beslut till Region Jönköpings län 
Med hänvisning till att det blev ett missförstånd vid tidigare expediering 2022-05-16 översänds härmed 
beslut efter remisstiden. 
Vi ber om ursäkt för misshanteringen.  
 
 
Vid överklagan av något beslut måste det göras det inom tre veckor från det att anslaget har satts upp. 
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/overklaga-beslut.html 
 
Meddela oss gärna om ni vill ha en papperskopia på beslutet så skickar vi den gärna i efterhand med reguljär 
post.  
 
Med vänlig hälsning               
Beata Vilkhed 
Handläggare 
                                                                 
Vaggeryds kommun                          
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
 
Följebrev Expediering KFN beslut - Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
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§61 KFN Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025 
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Mottagare: 
 
Åsa Storck 
 
 
 
 
 
 
Svarsdatum: 2022-06-06 
 
Följebrev Expediering KFN beslut - Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
 
Ärende:  Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
 
Handläggare:  Åsa Storck 
 
 
 
Expediering av beslut till biblioteket och Region Jönköpings län.  
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §61, 2022-05-05 
Beslutet avser ärende: Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025, KFN 2022/047 
 
Vid överklagan av något beslut måste det göras det inom tre veckor från det att anslaget har satts upp. 
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/overklaga-beslut.html 
 
Meddela oss gärna om ni vill ha en papperskopia på beslutet så skickar vi den gärna i efterhand med reguljär 
post.  
 
Med vänlig hälsning               
Beata Vilkhed 
Handläggare 
                                                                 
Vaggeryds kommun                          
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
 
§61 KFN Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2022-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Remiss - Regional Biblioteksplan 2023-2025 (KFN 2022/047)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissversionen av Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025.
Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801ska regioner och kommuner anta planer för sin 
biblioteksverksamhet. Remissversionen har tagits fram i samråd med regionens 
bibliotekschefer. Tre fokusområden i planen är ”Biblioteken i samhället”, ”Digital delaktighet 
och kompetens” och ”Läsfrämjande, berättelser och bildning”.
 
Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.
Propositionsordning
Ordförande lämnar ordet fritt.
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner 
det bifallet.

Expedieras till 
Diariet
Region Jönköpings län
Bibliotek
 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings beslut 2022-04-21, §63
 Bibliotekschefens tjänsteskrivelse 2022-04-19
 Följebrev remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025
 Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025

Page 1 of 1
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 2022-06-07 1 (1) 

 

 

 
 

 jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 

 
 

Region Jönköpings län 
 

Yttrande över Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
 
Jönköpings kommun delar Biblioteksplanens syn på vikten av att göra 
folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya användare.  
 
Jönköpings kommun välkomnar också Biblioteksutveckling Jönköpings läns 
ambitioner att initiera, driva, handleda och följa upp projekt och processer i nära 
samverkan och dialog med folkbiblioteken. Det är värdefullt att denna typ av 
kompetens även kan byggas upp på lokal nivå, då erfarna projektledare är en 
bristvara. Tillgång till den typen av kompetens är en långsiktig investering och 
ofta en förutsättning för att driva utvecklingen framåt.  
 
Möjligheten till kompetensutveckling är viktig och Biblioteksutveckling 
Jönköpings läns har här enligt Jönköpings kommun en viktig roll att fylla. Vår 
omvärld är föränderlig och bibliotekens uppdrag breddas och förändras, vilket 
också innebär att vilka kompetenser som behöver inrymmas i bibliotekssfären 
förändras. Jönköpings kommun vill poängtera att när särskilda områden lyfts fram 
under kommande planperiod riskerar det att minska Biblioteksutvecklings 
förmåga att svara upp mot kompetensutvecklingsbehov utanför den angivna 
ramen. En dialog om utbildningsbehov behöver ske löpande med kommunerna i 
länet.  

JÖNKÖPINGS KOMMUN 
 
 
 
Ann-Marie Nilsson Johan Fritz 
Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 130 Remiss: Förslag till Biblioteksplan
Region Jönköpings län 2023-2025
Dnr KS 2022/172

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Aneby kommun ställer sig bakom Biblioteksplan Jönköpings län 2023-2025,
samt

att Aneby kommun ställer sig bakom följande remissvar;

Remissvar
Aneby kommun ställer sig bakom Region Jönköpings biblioteksplan helt och fullt
i dess utformning.

Bibliotekets roll är viktig för att verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Aneby kommuns ingång i samarbetet med regionen är genom
Biblioteksutveckling vilken är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i
sektionen för kulturutveckling. Vi ser positivt på den organisation som finns för
att stärka folkbibliotekens roll i vårt län.  Aneby kommuns folkbibliotek är
engagerade i arbetet kring Barnkonventionen som heter ”Löpa linan ut”. Detta
arbete har gett goda resultat.  Genom modellen ”Löpa linan ut” blir kopplingen
mellan Biblioteksplanen och Regionens kulturplan tydlig. Löpa linan ut är en
modell för implementering av FN:s barnkonvention.

Biblioteksutvecklings arbete för jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela
länet är en bra strategi som Aneby kommun ställer sig bakom. Gemensamma
strategidokument är ett sätt att arbeta långsiktigt tillsammans inom något av
fokusområdena.

Ärendebeskrivning
Aneby kommun ställer sig bakom Region Jönköpings biblioteksplan helt och fullt
i dess utformning.

Bibliotekets roll är viktig för att verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Aneby kommuns ingång i samarbetet med regionen är genom
Biblioteksutveckling vilken är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i
sektionen för kulturutveckling.

Biblioteksutvecklings arbete för jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela
länet är en bra strategi som Aneby kommun ställer sig bakom. Gemensamma
strategidokument är ett sätt att arbeta långsiktigt tillsammans inom de olika
fokusområdena.

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06
Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
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Remissvar Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 

 

Rollen för Biblioteksutveckling Region Jönköpings län som en samordnade, administrativ och 
drivande aktör när det gäller samverkan mellan länets folkbibliotek behöver tydliggöras. Med 
nuvarande skrivningar riskerar Biblioteksutveckling att få en alltför passiv roll, medan länets 
kommuner tydligt uttryckt en önskan om att Biblioteksutveckling ska ha en mer aktiv roll. En mer 
aktiv roll är i linje med att ”utgångspunkten för verksamheten är folkbibliotekens behov”. En sådan 
roll skulle även öka möjligheterna för att länets invånare ska kunna erbjudas en mer likvärdig 
biblioteksservice. 

 

Förslag till ändrade skrivningar: 

”Uppdraget är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 
folkbibliotek som är verksamma i länet.” 

Ändra till: ”Uppdraget är att främja, driva och administrera samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.” 

”Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling”. 

Ändra till: ” Dela kunskap – främja, administrera och driva samverkan – möjliggöra och driva 
utveckling”. 

”Biblioteksutveckling arbetar på strategisk nivå för att länets invånare ska erbjudas en relevant och 
jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.” 

Ändra till: ”Biblioteksutveckling arbetar på strategisk men även praktisk och administrativ nivå för 
att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.” 

”Biblioteksutveckling stödjer systematiskt förbättringsarbete med grund i biblioteksplanerna.” 

Ändra till: ”Biblioteksutveckling stödjer, driver och samordnar systematiskt förbättringsarbete med 
grund i biblioteksplanerna.” 

”Stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken”. 

Ändra till: ”Arbeta aktivt för att stärka, möjliggöra och administrera samverkan för fortsatt 
utvecklingskraft för folkbiblioteken”. 

”Stimulera ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka folkbibliotekens förmåga att möta 
förändringar och utvecklas hållbart.” 

Ändra till: ”Stimulera och ta initiativ till ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka 
folkbibliotekens förmåga att möta förändringar och utvecklas hållbart.” 

”Stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya 
användare”. 

Ändra till: ”Stödja, ta initiativ till och driva metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga 
för prioriterade målgrupper och nya användare”. 

”Främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom digital delaktighet”. 
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Ändra till: ”Främja och ta initiativ till samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom 
digital delaktighet”. 

”Bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK)”. 

Ändra till: ”Bidra och ta initiativ till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie- och 
informationskunnighet (MIK)”. 

”Bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande”. 

Ändra till: ”Bidra och ta initiativ till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling 
och läsfrämjande”.
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Remissvar från Eksjö kommun gällande förslag till ny biblioteksplan 

Region Jönköpings län 2023-2025 

Diarienummer: RJL 2022/564 

Förslag till ny biblioteksplan för Regionbibliotek region Jönköpings län har 

i Eksjö kommun presenterats för tillväxt- och utvecklingsnämnden samt 

personal inom folkbiblioteksverksamhet och kulturavdelning.   

Med utgångspunkt i förda samtal har vi följande ändringsförslag i den 

föreslagna planen:  

Rubrik: Verksamhetsidé  

”Verksamhetsidé  

Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling”  

Vi föreslår att detta stycke ändras med en formulering som mer indikerar 

ett aktivt utvecklingsarbete och ett tydligare ansvarsområde för 

bibliotekssamverkan. Orden främja och möjliggöra kan uppfattas som en 

något passiv hållning och bör bytas ut.  

Förslag på ändring: 

Dela kunskap – samordna bibliotekssamverkan – verka för utveckling.  

Rubrik: Fokusområden, Biblioteken i samhället 

I detta stycke vill vi se ett tydligare klargörande av Regionbiblioteket som 

en samordnande kraft för bibliotekssamverkan.  

Förslag på ändring av följande formulering: 

”Stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken” till:  

Samordna bibliotekssamverkan för fortsatt utvecklingskraft för 

folkbiblioteken. 

I övrigt anser vi att planens verksamhetsbeskrivning, arbetsformer och 

fokusområden är relevanta och välformulerade.   

För Eksjö kommun: 

 

Axel Botero Fridholm 

Bibliotekschef, Tillväxt och utvecklingssektorn 

30 maj 2022 

Eksjö kommun  •  575 80 Eksjö  •  Telefon 0381-360 00  •  Fax 0381-166 00  •  kommun@eksjo.se  •  www.eksjo.se 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-05-24 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 255 Diarienummer: KS 2022/168 

 

Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram biblioteksplan Region Jönköpings län  
2023–2025 och inbjuder till yttrande fram till 1 juni 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte något att erinra på ovannämnda biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 
1. Följebrev remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län daterat  

den 9 mars 2022. 
2. Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 11 maj 2022 § 56. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2022-05-11 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 Diarienummer: KFN 2022/85 

 

Svar på remiss - Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–
2025 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra på biblioteksplan Region 
Jönköpings län 2023–2025 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–
2025 och inbjuder till yttrande fram till 1 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Remissversion av Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 

Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sida 
1

Justeras Expedierats 

§ 23 Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 
2023-2025 
Diarienummer FK22/31 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till förslaget till 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023- 2025. 

  

Beskrivning av ärendet 
Bibliotekschef Ingrid Sjöberg presenterar innehållet i förslag till regional 
biblioteksplan 2023-2025. 

I bibliotekslagen anges att regioner och kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna plan har 
tagits fram av och omfattar Biblioteksutveckling Region Jönköpings län 
och Sjukhusbiblioteken Futurum. Biblioteksplanen är styrande för den 
regionala egna biblioteksverksamheten och för de politiska beslut som rör 
den. För kommunala biblioteksplaner är den vägledande.  
De tre fokusområdena i den regionala biblioteksplanen, som tagits fram i 
samråd med regionens bibliotekschefer, överensstämmer väl med Habos 
biblioteks utvecklingsarbete kring samverkan med lokalsamhället, 
bibliotekets roll som nav för demokratiutveckling, digital transformation, 
läsning, bildning och berättande i olika former. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 
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From:                                 Stewe Jonsson
Sent:                                  Mon, 30 May 2022 13:25:14 +0000
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             Remissvar regional biblioteksplan RJL2022/564
Categories:                       Purple category

Hej! 
 
Här kommer ett kort remissvar från Vetlanda kommun: 
 
Förvaltningen anser att biblioteksplanen är bra. De fokusområden som regionen identifierat stämmer väl 
överens med de behov som Vetlanda kommuns biblioteksverksamhet har när det gäller stöd från 
Biblioteksutveckling Jönköpings län.  
 
 
 
Vänliga hälsningar 

Stewe Jonsson 
Kultur/Fritidschef 
Kultur och fritidsförvaltning, Vetlanda kommun 
Telefon: 0383-974 60 
E-post: stewe.jonsson@vetlanda.se
  
Postadress: 574 80 Vetlanda 

Information om hur Vetlanda kommun hanterar dina personuppgifter finns på kommun.vetlanda.se/gdpr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Datum 2022-05-18 
 

 
 

 

Kultur- och utbildningutskottet 

  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr KU/2022:32 

Remiss regional biblioteksplan 2023-2025 Jönköpings 
län 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 
att kultur- och utbildningsutskottet inte har något att erinra på Region 
Jönköpings läns förslag till regional biblioteksplan 2023–2025 

att uppdra nämndsekreterare att lämna svar till Region Jönköpings Län och 
där med anse remissen som besvarad 
 

Ärendebeskrivning 
En remiss gällande regional biblioteksplan 2023–2025 har inkommit från 
Region Jönköpings län. Teamchef kultur har gått igenom underlaget och 
föredragit detta för kultur- och utbildningsutskottet. Förslaget anses vara bra. 
Kultur- och utbildningsutskottet har inget att erinra om förslaget till 
kulturplan. 
 

Beslutsunderlag 
Följebrev från Region Jönköpings län 
Remissversion regional biblioteksplan 2023–2025 
Tjänsteskrivelse från teamchef kultur, 2022-05-11 

 
Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

2022-05-03 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 Dnr 2022/5026 

§ 30 Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023 – 
 2025, remiss 

Ärendebeskrivning 
Remissversion av Biblioteksplan 2023–2025 har tagits fram av Biblioteksutveckling 
Region Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken Futurum. Då Biblioteksutveckling 
Region Jönköpings läns uppdrag handlar om folkbiblioteken i länet, har dialog med 
bibliotekscheferna förts under arbetet med planen.  

Mullsjö kommun har möjlighet att yttra sig över förslag till Biblioteksplan Region 
Jönköpings län 2023 – 2025. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 juni 2022. 
Därefter fastställer regionfullmäktige biblioteksplanen.  

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023 – 2025, remissversion, samt bilagor 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 27 april 2022  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

att avstå eget yttrande kring Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 samt 
att lägga informationen om densamma till handlingarna. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avstå eget yttrande kring Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025 samt 
att lägga informationen om densamma till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Kultur- och fritidschefen 
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Remissvar Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025

Kulturnämnden i Gislaveds kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Biblioteksplan

Region Jönköpings län 2023-2025.

Bakgrund

Den regionala biblioteksplanen har tagits fram av och omfattar Biblioteksutveckling Region

Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken Futurum. Biblioteksutveckling 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 biblioteksplanen har dialog med

bibliotekscheferna därför förts. Sjukhusbiblioteken är den del av Futurum, enhet för forskning och

utbildning i Region Jönköpings län med uppdraget att stödja kunskapsbaserad vård.

I planen formuleras de utmaningar och behov som har identifierats som strategiska fokusområden

respektive utvecklingsområden. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och utifrån det är

tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt ett genomgående perspektiv.

Remissvar

Biblioteksutveckling arbetar på strategisk nivå för att länets invånare ska erbjudas en relevant och

jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité. Det är folkbibliotekens behov och lokala förutsättningar

som är utgångspunkten för verksamheten tillsammans med bibliotekslagen. Målgrupp är personalen

vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och

samarbetsparterna.

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

och dialog med folkbiblioteken. Att tillsammans kunna söka, utforska och dela nya kunskaper är ett

arbetssätt som möjliggör utveckling och främjar samverkan. Omvärldsbevakning pågår ständigt och

delges folkbiblioteken.

Biblioteksplanens tre strategiska fokusområden är Biblioteken i samhället, Digital delaktighet och

kompetens samt Läsfrämjande, berättelser och bildning. Inom dessa tre fokusområden har

Biblioteksutveckling en viktig roll för folkbiblioteken i länet. Det är folkbiblioteken och dess personal

som är aktörer i sitt lokala sammanhang, och som biblioteksbesökarna möter. Planen konstaterar att

Biblioteksutveckling ska bidra på olika sätt för att folkbiblioteken ska få stöd i sitt arbete inom olika

områden i mötet med folkbibliotekets användare, både fysiskt och digitalt.

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. Målgrupper är

personal, patienter, anhöriga, studenter och allmänheten.

Planen lyfter hur Sjukhusbiblioteken är en hälsofrämjande miljö där patienter, närstående och

personal har möjlighet att vara i. Vikten av bibliotekens läsfrämjande uppdrag med den

rehabiliterande potentialen som berättandet har lyfts. Utvecklingsarbete bedrivs inom biblioterapi
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och barnbiblioteket Glänta nämns som nav för samverkan och utveckling av ett stärkt barnperspektiv

kring läsfrämjande och kultur i vårdmiljön. Planen tar också upp det övergripande mål som

Sjukhusbiblioteken Futurum har att bidra i Region Jönköpings läns arbete med att möta framtidens

behov av hälso- och sjukvård och omställningen till Nära vård.

Med vänlig hälsning

Maria Alexiusson
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
112-124 
Tid: 2022-09-07 kl. 09:00  

Plats: Vandalorum, Värnamo 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 122  
 
Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/525 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige. 

• godkänna Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska 
området på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, 
inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Ett 
förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2025 har tagits fram efter 
genomgång av inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-28 
• Förslag till Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Remissversion Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Sammanställning - Remissvar Regional kulturplan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) överlämnar för sverigedemokraterna följande 
yrkanden: 
 
Ändringsyrkande sid 10 Folkbildning  

• Stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det 
professionella kultur, och -näringslivet  

• Följa upp studieförbundens samarbete med övrigt kulturliv  
• Följa upp studieförbundens arbete med ungas delaktighet, 

inflytande, inkludering och eget skapande  
• Följa upp studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen  
• Tilläggsyrkande  

 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
112-124 
Tid: 2022-09-07 kl. 09:00  

Plats: Vandalorum, Värnamo 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Sid 9 Museer, kulturarv och kulturmiljö  
• Inrätta en kulturarvsfond har som syfte att ge aktörer och 

hembygdsföreningar som vill värna och utveckla vårt kulturarv fler 
möjligheter att lyfta dess historia. 

 
 Sid 16 Scenkonst  

• Bemanningen ska i högre grad utgöras av projektanställningar 
beroende på projektens storlek och löptider.  

• Ökad samverkan med närliggande regioner avseende anställning 
och bemanning.  

 
Sid 10 Fristad ny text  

• Avsnittet om Fristad borde ta särskild hänsyn till religiöst förtryck 
där yttrandefriheten är kraftigt åsidosatt. 

 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Raymond Pettersson (C), Mari Hultin (L), 
Hans Jarstig (KD), Adam Starck (S), Gun Lusth (M), Helene Skogelin- 
Torvaldsson (BA) och Per Svenberg (S) yrkar bifall till förslag till 
kulturplan 2023-2025 för Jönköpings län. 
 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Mari Hultin (L), Hans Jarstig (KD), Adam 
Starck (S), Helene Skogelin Torvaldsson (BA) och Per Svenberg (S) yrkar 
avslag på Sverigedemokraternas yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas yrkanden under proposition, 
bifall mot avslag, och finner att de avslås. 
 
Därefter finner ordföranden att kulturplan 2023-2025 för Jönköpings län 
överlämnas till regionfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 110-122 
Tid: 2022-08-24 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/525 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• godkänna Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska 
området på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, 
inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Ett 
förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2025 har tagits fram efter 
genomgång av inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-28 
• Förslag till Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Remissversion Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Sammanställning - Remissvar Regional kulturplan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) och Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag till Regional kulturplan. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Regional kulturplan 2023-2025 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige  

• att godkänna Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
 

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på 
regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning 
av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Ett förslag till ny kulturplan 
för perioden 2023-2025 har tagits fram efter genomgång av inkomna 
remissyttranden. 
 

Information i ärendet 
Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och 
därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional 
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå. Tidigare regionala kulturplaner för 
Jönköpings län har varit verksamma under åren 2012-2014, 2015-2017 och 2018-
2020 (med förlängning till 2022). 
 
Kulturplanen är ett verktyg för dialog med staten avseende fördelning av statliga 
medel, samt ett visionsdokument som beskriver hur Region Jönköpings län vill att 
kulturområdet ska utvecklas. Den regionala kulturplanen sätter även riktningen för 
hur Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som 
en samordnande kraft och kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och 
främjar det fria kulturlivet och civilsamhället, samt fördelar regionala medel. 
 
En remissversion av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län skickades ut i 
31 mars 2022 med senaste svarsdatum 1 juni 2022. Totalt 31 remissyttranden har 
kommit in från länets kommuner, kulturinstitutioner, politiska partier, 
intresseorganisationer, det fria kulturlivet, ideella aktörer samt regioner och 
statliga myndigheter. 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

  RJL 2022/525 

 
 

 

Efter genomgång av remissvar har följande revideringar, tillägg och 
förtydliganden gjorts till nytt förslag av Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län:  

• Revidering av vilka verksamheter som nämns i kulturplanen. 
• Förtydligande av förhållandet mellan Regional utvecklingsstrategi och 

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 
• Förtydligande om kompetenshöjning inom tillgänglighets- och 

likabehandlingsfrågor. 
• Förtydligande kring ny central arkivorganisation 
• Revidering av ska-punkter under biblioteksutveckling för att skapa en 

ökad tydlighet, samt förtydligande av förhållandet mellan Regional 
kulturplan 2023-2025 Jönköpings län och Biblioteksplan Region 
Jönköpings län 2023-2025.  

• Tillägg av kommunernas betydelse för kulturmiljövärden i länet. 
• Tillägg av ska-punkter under området hemslöjd med fokus på att främja 

intresse och tillgång till hemslöjd, samt skapa mötesplatser och plattformar 
för slöjdare. 

• Förtydligande av utveckling som skett inom bild, form och design, samt 
lyft viktiga aktörer inom området. 

• Tillägg om att Region Jönköpings län ska verka för utbildnings- och 
informationsinsatser gällande MU-avtal. 

• Tillägg av Teater, som underrubrik, under Scenkonst med beskrivande text 
och ska-punkter med fokus på att öka tillgänglighet, skapa plattformar för 
samspel mellan aktörer och främja möjligheten att producera och turnera. 

• Lyft bort Kulturrätten från Scenkonst då det innefattar alla konstformer. 
• Tillägg av ska-punkt under området Samtida cirkus med fokus på att 

främja nätverk och mötesplatser för aktörer inom området. 
• Tillägg av ska-punkt under området Musik med fokus på att främja 

samarbeten mellan bildningsorganisationer, musiker och arrangörer 
• Tillägg av ska-punkt under Spelkultur gällande samråd med aktörer inom 

området, samt ändring från ”undersöka” till ”ska”. 
• Tillägg av nytt stycke - Tvärsektoriellt arbete - som behandlar KKN, 

näringslivsfrågor, kulturarv, forskning, besöksnäring m.m. 
• Förtydligande av framtagande av planen genom ändring av rubriken 

Dialogprocess till Hur kulturplanen har tagits fram 
• Redaktionella justeringar för ökad tydlighet, språkjusteringar och rättelser. 

 
Tillägg av remissinstanser samt statistik (faktaruta) om länet och länets kulturliv 
kan läggas till vid formgivning av planen. Bilder, illustrationer och bildtexter 
kommer att förstärka den lokala förankringen. 
 
Flera remissvar har gett förslag som kan komma att vara relevanta för 
framtagande av handlingsplaner samt uppdragsbeskrivningar för verksamheter 
inom kultursamverkansmodellen.  
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Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-28 
• Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län, RJL 2022/525 

dokumentid: 232415 
• Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län remissversion, RJL 

2022/525 dokumentid: 214849 
• Sammanställning - Remissvar Regional kulturplan, RJL 2022/525 

dokumentid: 231851 
 

Beslut skickas till 
Sektionen för kulturutveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 
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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 

Den regionala utvecklingsstrategin 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. Den regionala kulturplanen 
och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar. 

 

Regional kulturplan 2023-2025 

Kulturplanen är 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). 
Detta 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. 

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 
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• 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 
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: 
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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 och en förtroendefull samverkan 
mellan berörda parter: 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 och att skapa professionell kultur 
som kan spridas utanför den egna kommunen 

• ta tillvara civilsamhällets engagemang och närvaro i hela länet. 

 

Barn och unga  
Alla barn har rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina intressen och 
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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 professionella kulturskapare som återspeglar hela befolkningen, samt själva prova på olika 
kreativa uttryck både på fritiden och i förskola, grundskola och gymnasium, till högre konstnärlig 
utbildning och yrkesliv. Insatser som KulturCrew (som främjar ungt arrangörskap) och Kulturrätten 
(som verkar för kultur i skolan och alla barns rätt till kultur) är viktiga i arbetet med att öka 
möjligheter för ung delaktighet och alla barns rätt till kultur. 

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 över hela länet. 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 stärka kulturskolans ställning i hela länet 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 och är skapande i kulturella 
processer. Digitalisering möjliggör ett större och mer varierat utbud av kultur även på mindre orter. 
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Region Jönköpings län arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner för att ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter för människor i alla åldrar. 

Tillgängligheten till kulturlivet ska i Jönköpings län stärkas genom att: 

• öka kompetensen inom tillgänglighets- och likabehandlingsfrågor 

• 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 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. 

 

Samarbeten – interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt  
För att öka det kulturella utbytet i länet och över kulturgränser ska interkommunala och 
interregionala, internationella och interkulturella samarbeten stimuleras. 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.  
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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 interkommunala och interregionala, internationella och interkulturella samarbetet ska i 
Jönköpings län stärkas genom att: 

• utveckla samarbeten, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige  

• underlätta interkommunala samarbeten 

• 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 
Regional utveckling. Sektionen ingår i kultursamverkansmodellen. Utvecklingsarbetet bedrivs som 
ett processinriktat arbete tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att med ett 
regionalt perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna.  

Genom att tydliggöra roller och anlägga ett tvärsektoriellt 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 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 Region Jönköpings län 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 uppdrag.  

Samverkan och dialog mellan länets kulturaktörer ska utvecklas genom: 

• att stärka strukturer för samverkan mellan Region Jönköpings län 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 sammanslagningen 
av Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv skapas en arkivorganisation 
som, tillsammans med Jönköpings läns museum, utgör en resurs för att främja arkivfrågor i hela 
länet - Arkiv Jönköpings län.  

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 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. 
 
 
 



 
 

  8 av 23 

Biblioteksutveckling  
 
Biblioteken 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. Lagen 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, samt 
följa upp hur de antagna biblioteksplanerna har utformats och används.  
 
Biblioteksplan Jönköpings län 2023-2025 har tagits fram av Biblioteksutveckling och 
Sjukhusbiblioteken Futurum, Region Jönköpings län, i dialog med bibliotekscheferna vid länets 
folkbibliotek. Biblioteksutveckling, Sjukhusbiblioteken Futurum och de fokusområden och 
utvecklingsområden som svarar mot de utmaningar och behov som identifierats, beskrivs i 
biblioteksplanen. Tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt är genomgående perspektiv, 
eftersom biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  
 
Biblioteksutveckling som utgör den regionala biblioteksverksamheten är en del av 
kultursamverkansmodellen och ingår i sektionen för kulturutveckling. Biblioteksutvecklings 
uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet med syftet att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik 
biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Folkbibliotek finns i alla länets kommuner, är viktiga aktörer 
i sitt lokala sammanhang och utgör också en betydelsefull kulturell infrastruktur.  
 
 
Region Jönköpings län ska: 

• med fokus på biblioteken i samhället och bibliotekens demokratiska uppdrag möjliggöra 
utveckling av folkbibliotekens verksamhet utifrån användarnas behov 
 

• med fokus på digital delaktighet och kompetens stödja folkbiblioteken som aktör i den 
digitala samhällsutvecklingen för att medverka till att skapa förutsättningar för invånarna att 
bli digitalt delaktiga 
 

• med fokus på läsfrämjande, berättelser och bildning bidra till folkbibliotekens uppdrag att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning vilket relaterar till att skapa förutsättningar 
för att alla invånare aktivt ska kunna delta i det demokratiska samhället 
 

• via sjukhusbiblioteken ge personal i Region Jönköpings län förutsättningar och stöd att 
utveckla sin kompetens i kunskapsbaserad och hälsofrämjande vård, samt stödja patienter 
och närstående till ökad delaktighet genom kunskap och hälsofrämjande förhållningssätt. 

 
 
 
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 
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skapar, 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. Kommunerna och den 
kommunala samhällsplaneringen har stor betydelse för att utveckla och tillvarata kulturmiljövärden 
i länet. Det är strategiskt viktigt att region Jönköpings län samordnar kulturarvssektorn på 
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. 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 
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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. Region Jönköpings län 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. 

 
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 
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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: 

• främja intresset för och tillgången till hemslöjd 

• skapa mötesplatser och produktionsplattformar för slöjdare 

• stärka hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling 

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

 
Bild, form och gestaltad livsmiljö 
 
Region Jönköpings län arbetar med att utveckla förutsättningarna för bild, form och gestaltad 
livsmiljö i Jönköpings län. Genom att möjliggöra konstupplevelser för länets invånare, främja eget 
skapande och skapa förutsättningar för bild- och formkonstnärer och designers att bo och verka i 
länet, bidrar området till länets utveckling. 
 
Till länets fördelar hör en gynnsam geografisk placering mittemellan landets tre storstadsregioner. 
Goda kommunikationsmöjligheter och länets många industriföretag attraherar bild- och 
formkonstnärer som exempelvis arbetar med produktutveckling, skulptur och gestaltningsuppdrag. 
Ett nav för form och design i Jönköpings län är Vandalorum Museum för Konst och Design. 
 
På senare år har det fria kulturlivets samverkan inom bild, form och design stärkts. Insatser som 
Nya Småland har haft en positiv inverkan på bild- och formscenen, där varaktigt samarbete uppstått 
mellan aktörer som Österängens konsthall, Vandalorum och Smålands konstarkiv. För 
infrastrukturen inom området bild, form och design är det fria kulturlivet och de offentliga 
kommunala konsthallarna viktiga aktörer. Även de lokala konstföreningar som är verksamma på 
många platser i länet är centrala för bild- och formområdet. 
 
Länets kulturskolor erbjuder barn och unga möjlighet att skapa och ta del av konst, och fria aktörer 
har utvecklat barn- och ungdomsverksamhet med inriktning bild och form. I länet finns 
konstutbildningar på förberedande nivå. Studieförbund och konstföreningar ger kurser i bildkonst 
och form inom ramen för sin verksamhet.  
 
Länets utmaningar är att man har få offentliga konstinstitutioner, inget samlande konstmuseum, 
inga professionella gallerier eller produktionsplattformar, samt inga högre konstnärliga 
utbildningar. Residensprogram inom bild- och formområdet har börjat etableras i länet och fler 
internationella samarbeten har påbörjats, men fler behöver komma till stånd. 
 
Genom att stärka infrastrukturen för konstområdet, med stöd till befintliga konstinstitutioner, främja 
mötesplatser, produktionsplattformar, kollektivverkstäder och samarbeten mellan kulturskapare, 
institutioner och andra aktörer, etableras ett starkare bild- och formområde. 
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Andra verksamma åtgärder kan vara kompetensutvecklande insatser samt att avsätta medel för 
medverkansersättning till de bild- och formkonstnärer som ställer ut på institutioner som följer 
medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet). 
 
Region Jönköpings län medverkar till att informations- och utbildningsinsatser rörande MU-avtalet 
genomförs för institutioner, kommuner och bild- och formkonstnärer, och utgör grunden vid 
bedömning av ansökningar och samarbeten inom området. 
 
Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden och fordrar en medvetenhet om arkitektur-, 
form- och designfrågornas betydelse inom en rad samhällssektorer. Region Jönköpings län har ett 
samordnande ansvar för gestaltningen av livsmiljön i länet, men ansvaret för utvecklingen delas av 
många. Samhällsutvecklingen medför nya villkor för hur miljöer bör utformas för att människor ska 
uppleva stimulans och trivsel. 
 
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 nya och större ombyggnationer.  
 
Region Jönköpings län ska: 

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

• främja mötesplatser och produktionsplattformar för länets bild- och formkonstnärer 

• stärka länet som bildkonst-, form- och designregion 

• etablera residens för bild- och formkonstnärer 

• 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 
 
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det finns en större 
efterfrågan och det produceras mer 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. 
 
Region Jönköping läns arbetar med film och rörlig bild med fokus på barn och unga, 
filmpedagogik, medie- och informationskunnighet, filmskapare, filmproduktion, visning och 
spridning av film. 
 
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.  
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Genom att förändra riktlinjerna för Regions Jönköpings läns projektbidrag har filmproduktionen 
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 och 
Värnamo Filmhistoriska Festival. 
 
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, rörlig bild och animation 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.  
 
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 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 
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av kulturskola, bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv. 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 och medier som lokaler. 
 
Region Jönköpings län ska: 

• främja litterära verksamheter för barn och unga 

• 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, 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. 

Tre organisationer inom scenkonstområdet får statsbidrag genom kultursamverkansmodellen: 
ShareMusic, Smålands Musik och Teater samt 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. Organisationerna står 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 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 scenkonstnärer 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. 
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Särskilt fokus ska läggas på de unga arrangörerna i länet för att säkra och stärka en långsiktig 
utveckling av scenkonstområdet.  

Formerna för dialog och samverkan 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.  

Inom scenkonstområdet, liksom övriga konstnärliga yrkesområden, saknas utbildningsmöjligheter 
på högskole- och universitetsnivå i Jönköpings län. För att gynna återväxten och inflyttning av 
professionell yrkeskompetens ska Region Jönköpings län stärka kulturskaparnas villkor. 

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 

• kompetensutveckla arrangörer. 

 

Teater 

Teaterutveckling i länet sker av flera parter såsom institutioner, fria teatergrupper, arrangörer, 
studieförbund och kommuner. Etablerade teateraktörer som TEATERi förser länet med kvalitativa 
teaterupplevelser med möjlighet till spridning i hela länet, men också nationellt och internationellt. 
Smålands Musik och Teater ger en lokalt förankrad professionell kompetens till konstområdet och 
förser regionen med talteater och musikteater för barn och vuxna. Region Jönköpings län ska verka 
för att den repertoar som erbjuds ska ha både bredd och spets, samt kunna spela på både stora och 
mindre scener.  

Hela Jönköpings län ska ha möjlighet att uppleva teater och för detta krävs fler spelplatser, 
konventionella och okonventionella. Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en avgörande 
betydelse för att invånarna i Jönköpings län ska få möjlighet att ta del av teaterföreställningar. De 
lokala teaterföreningarna runt om i länet är viktiga aktörer ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Förbättrade villkor för att producera teater i Jönköpings län är en viktig del av utvecklingen inom 
området, liksom utbildning och fortbildning. Etablerade aktörer i länet fungerar som inspiratörer för 
barn och unga, amatörteaterensembler och mindre etablerade professionella teateraktörer. Ett ökat 
samspel mellan institution, kommun och det fria kulturlivet främjar teaterområdet i stort. 

 

Region Jönköpings län ska: 

• öka tillgängligheten till teaterupplevelser i hela länet 

• skapa plattformar för samspel mellan institution, det fria kulturlivet, arrangörer och kommuner  

• främja möjligheten att producera och turnera med professionell teater i Jönköping län. 
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Dans 

Dansutvecklingen i länet har stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, 
studieförbund, fria utövare och kommuner. I länet finns etablerade nätverk samt två stora scener, 
Spira och Gummifabriken. Smålands Musik och Teater har ett ungt danskompani som drivs i 
projektform, vilket spelar en viktig roll för unga som vill etablera sig som danskonstnärer och bidrar 
till att locka dansare till länet. De regionala dansaktörerna ska tillsammans med kommunerna 
stimulera samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer. 
 
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 stärkas 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. Kunskap är ett nyckelord för utveckling av området, 
där arrangörskap är en stor del, samt att öka de lokala och regionala förutsättningarna genom 
främjandearbete.  
 
Region Jönköpings län arbetar med att sprida dans till hela länet. Utvecklingsprojektet DANSSpår 
har skapat samarbeten, förstärkt infrastrukturen och ökat dansens närvaro i länet. Denna typ av 
insatser är av stor vikt för utvecklingen, där dansen kontinuerligt får möta invånare och deltagare. 
Residensverksamhet ska bli ett inslag i det övergripande regionala arbetet.  

Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att effektivisera turnéläggning, tekniksättning och 
utbudspresentationer samt för att tillhandahålla spetskompetens och samordna kompetensutbyte. 
 

Region Jönköpings län ska: 

• stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet 

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

 
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. På Smålands Musik och Teater återfinns den 
professionella Sinfoniettan. 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.  

Runt om i länet finns flera initiativ, både privata scener och lokala aktörer, som med nationell 
samordning främjar livemusik (Svensk Live, Småland Live och Folkets hus och parker). En 
utmaning ligger i bristen på samordning och infrastruktur. För att länets invånare ska få möta 
livemusik och 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 nyttja de möjligheter digitaliseringen innebär. 

Region Jönköpings län ska: 

• skapa nätverk, mötesplatser och förutsättningar för professionella musiker 

• främja samarbete mellan bildningsorganisationer, musiker och arrangörer 
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• 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 

• främja nätverk och mötesplatser för cirkusartister, producenter och arrangörer inom samtida 
cirkus. 

 

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. 

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. Flera kommuner satsar på e-sport och 
spelifiering (användande av spelelement inom exempelvis pedagogik) inom skola och näringsliv. 
Länet har världens största datorspelsfestival Dreamhack två gånger om året, flera starka 
rollspelsföreningar, en stor cosplayfestival med besökare från hela landet och SM i figurspel. 
Studieförbund jobbar aktivt med folkbildning på området. 

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: 
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• undersöka hur en offentligt finansierad regional kulturpolitik kan stödja de initiativ inom länets 
spelkultur som syftar till demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet och social relevans 

• i samråd med befintliga aktörer utveckla kulturområdet. 

 

 

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. Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska frågor, 
samt andra områden som har betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling. 
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 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 stöder kulturaktörer, institutioner, det 
fria professionella kulturlivet och folkbildning genom verksamhets- och projektbidrag samt 
arrangörsbidrag och stipendier. 

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. Kommunernas 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 mellan 
kommunerna som mellan kommunerna och Region Jönköpings län. 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: 
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• 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 
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
• Riksteatern Jönköpings län 
• Vandalorum Museum för Konst och Design 
• ShareMusic & Performing Arts. 

 
I verksamheternas uppdrag ingår 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. 
 

Därutöver har verksamheterna specifika uppdrag inom sina respektive områden. 

 

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. 
 
Tvärsektoriell samverkan 
För att uppnå de regionala kulturpolitiska målen arbetar Region Jönköpings län tvärsektoriellt. 
Syftet med denna tvärsektoriella samverkan är dels att låta kulturen spela en drivande roll i övrig 
samhällsutveckling, dels att låta andra samhällssektorer bidra till den kulturella utvecklingen. För 
att samverkan ska bli framgångsrik krävs att kulturen tidigt initieras i processerna. En tvärsektoriell 
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samverkan där kulturen ges stort utrymme främjar ett mångfacetterat, inkluderande samhälle där 
Jönköpings läns unika tillgångar kommer till sin rätt.  
Samverkan för regional utveckling sker inom och mellan flera områden, som exempelvis hållbarhet, 
livsmiljö, digitalisering med mera. Många aktörer är inblandade: Länsstyrelsen för kulturarv och 
kulturmiljö, Jönköping University för innovation och forskning, länets näringsliv och Tillväxtverket 
för kreativa och kulturella näringar. Andra viktiga områden för tvärsektoriell samverkan är 
folkhälsa och funktionsrätt, kulturskola för alla barns rätt till kultur, aktörer som verkar för attraktiv 
gestaltad livsmiljö samt besöksnäring och länstrafik för att öka förutsättningarna för utveckling av 
kulturen i hela länet.  
 
Samråd mellan Region Jönköpings län och kulturlivet 
Kontinuerliga dialoger mellan Region Jönköpings län och kulturlivet görs för uppföljning av arbetet 
med de kulturpolitiska målen och de särskilda uppdragen. Dialog ger också en fördjupad förståelse 
för varandras förutsättningar och utmaningar och ger möjligheter att gemensamt utforska 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. Årligen arrangeras 
Kulturforum (en mötesplast för samverkan och utveckling av länets kulturliv) samt dialoger inom 
flertalet konst- och utvecklingsområden. 
 
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 

• 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 
politisk nivå, med 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. Grunden 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. 
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Samverkan mellan Region Jönköpings län och staten 
Region Jönköpings län för årliga samtal med Kulturrådet kring utvecklingsområden och utveckling 
av kultursamverkansmodellen. Myndigheten för kulturanalys och Kulturrådet förser Region 
Jönköpings län med kulturstatistik och uppföljning. Region Jönköpings län för också dialog med 
andra nationella aktörer som Svenska Filminstitutet, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga 
biblioteket, Konstnärsnämnden, Statens konstråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor, för en 
nationell överblick inom respektive områden. 
Region Jönköpings län samverkar 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 i möjligaste mån 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. 

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 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.  
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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 med 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. 
Resultaten kan komma att återkopplas genom seminarier och dialog med invånare och företrädare 
för kommuner och kulturverksamheter. 
 
 
Hur kulturplanen har tagits fram 
 
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. Särskilda dialoger har också ägt rum med nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och sektionen för kulturutveckling inom Regional 
utveckling.  
 
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. Sakkunniga tjänstepersoner 
inom Region Jönköpings län har granskat planen utifrån jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv 
och en barnkonsekvensanalys har gjorts. 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: kulturstrateg, Region Jönköpings län; 
kultur- och fritidschef, Vaggeryds kommun; kultur- och fritidschef, Vetlanda kommun; 
länsmuseichef, Jönköpings läns museum; kulturutvecklare, Region Jönköpings län; sakkunnig inom 
livsmiljö och attraktivitet, Region Jönköpings län; enhetschef Biblioteksutveckling, Region 
Jönköpings län; regionalpolitisk strateg, KLYS; kulturmiljösamordnare, Länsstyrelsen samt 
representanter från Ideell Kulturallians, Folkets Hus och Parker och MUCF. 
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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.  
 
 



From:                                 Tiina Ekman
Sent:                                  Fri, 8 Apr 2022 10:06:35 +0000
To:                                      Region Jönköpings län
Cc:                                      Registrator MUCF
Subject:                             RJL2022/525 Remiss av Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Hej, 
 
Tack för möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget till den regionala 
kulturplanen. MUCF har inga synpunkter på förslaget. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Tiina Ekman 
Senioranalytiker

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Besöksadress: Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö
Postadress: Box 206, 351 05 Växjö 
Telefon: 010-160 10 24
tiina.ekman@mucf.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev
www.mucf.se
 
 
 
Från: Löf Cajsa <cajsa.lof@rjl.se> För Kultur
Skickat: den 31 mars 2022 09:44
Ämne: 0583/22 Remiss av Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län
 
Hej! 
Ni inbjuds härmed att yttra er över förslag till Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 
Remissperioden startar 31 mars och pågår fram till 1 juni 2022. Läs bifogat följebrev för mer 
information. 
Remissförslaget finns även på www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/remisser/
Av miljöskäl undviker vi pappersutskick. 
 
Remissvar skickas till regionen@rjl.se
Vid svar, ange diarienummer RJL2022/525 
 
Vi ser fram emot era synpunkter och tackar för ert engagemang. 
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https://www.mucf.se/om-oss/prenumerera-pa-nyhetsbrev
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nZpU5-0003dj-4S&i=57e1b682&c=HSzqQ513IxLODZrHhRNeb_TdOTi0mozMobjiphIuHAgyJZX_EliwvDECble9XNVjbx_sOl7Z25EO4B423yDzmngBZHEGcr4g66jtlQJ84WbbeJPXIcRDOW3vrdpVshITgZpAR_JbOkmCgxbjisi4Jeoji91900BvRLeX1jrkvXMfkHa916XQkQ2AdPlyzfz34IBOJFP9Ec1kBQCC5jShBd6j6_aYp4AqAFZ8EHEJjvWQk7u_nQZsF4guKA7R4kKj
mailto:regionen@rjl.se


Med vänlig hälsning, 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör  
 
Magnus Jonsson 
Kulturutvecklingschef 
____________________________
Cajsa Löf
Kulturstrateg 
Sektionen för kulturutveckling 
010-2428497 
072-2251480
cajsa.lof@rjl.se 

Region Jönköpings län
www.rjl.se
 
Följ Kultur, Region Jönköpings län på Facebook
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Remissvar Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Kulturnämnden i Gislaveds kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional

kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.

Bakgrund

Utformningen av den regionala kulturplanen har skett i samverkan mellan förvaltning och politik på

både kommunal och regional nivå, och i samråd med civilsamhälle, det fria kulturlivet och

kulturinstitutioner. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i den regionala kulturplanen 2023-

2025 förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035, som i sin tur pekar ut kursen mot

Region Jönköpings läns 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.

Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå

gemensamma målsättningar. Kulturplanen är också en ett verktyg i dialogen med staten avseende

fördelning av statliga medel. Region Jönköpings län ingår sedan 2012 i den nationella

kultursamverkansmodellen.

Den regionala kulturplanen tar upp de kulturpolitiska prioriteringar som Region Jönköpings län utgår

ifrån i arbetet med att uppnå kulturpolitikens nationella och regionala mål. Prioriteringarna är

övergripande och samspelar med varandra, de ska under planperioden utforskas, utvecklas och

stärkas genom samverkan och samråd. De kulturpolitiska prioriteringarna är; kulturlivets

infrastruktur, tillgänglighet, hållbarhet och hälsa, interregionalt, internationellt och interkulturellt

samarbete samt samverkan och dialog.

Remissvar

I den regionala kulturplanen tas ett antal konst- och kulturområden upp. Region Jönköpings läns

kulturpolitiska insatser omfattar utvecklingsarbete inom dessa. I planen poängteras att dessa

områden är dynamiska och i ständig utveckling och det betonas att det inte finns några fasta gränser,

att skapa nya hybrider är konstens och kulturens sätt att fungera. Detta är en viktig grund för

kulturens utveckling på alla plan, lokalt och regionalt. De områden som planen tar upp är; arkiv,

biblioteksutveckling och läsfrämjande, museer, kulturarv och kulturmiljö, folkbildning, fristad, bild,

form och design, hemslöjd, film och rörlig bild, litteratur, scenkonst- teater, dans, musik och samtida

cirkus samt spelkultur.

I planen tas kulturpolitikens komplexa utmaningar upp och vikten av tillitsfull samverkan. För att

stärka utvecklingen i länet är samverkan och samråd nödvändigt. Det ska ske med lokala, regionala,

nationella och internationella parter.

Samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner sker genom processinriktat arbete

med gemensamt fokus på utveckling. Genom kulturchefsnätverket sker samverkan mellan

kommunerna och regionen för att gemensamt flytta fram kulturens positioner i länet. För den

kommande kulturplanperioden kommer bibliotekssamverkan, scenkonst i hela länet och kulturarv

vara prioriterade områden.



Vikten av samverkan återkommer i alla delar av den regionala kulturplanen. Samverkan för utveckling

av kulturlivet är viktigt på alla plan, lokalt inom den egna kommunen och regionalt på olika plan. Det

är viktigt att säkerställa dialog med det fria kulturlivet och med kommunerna. En känsla av

igenkänning och att möjligheten till delaktighet finns ska vara tydlig i en plan.

Med vänlig hälsning

Maria Alexiusson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

2022-05-03 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 Dnr 2022/5025 

§ 29 Regional Kulturplan 2023 - 2025 Jönköpings län, 
 remiss 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköping län har tagit fram Regional kulturplan 2023–2025 för Jönköpings 
län i dialog med länets alla kommuner, civilsamhället, det professionella kulturlivet, 
ideella föreningar, nationella och regionala intresseorganisationer, tjänstepersoner 
inom kultursamverkansmodellen, kultur- och förvaltningschefer, samt regionala och 
kommunala politiker.  

Mullsjö kommun har möjlighet att yttra sig över förslag till Regional kulturplan 2023 
– 2025 Jönköpings län. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 juni 2022. 
Därefter fastställer regionfullmäktige Regional kulturplan 2023 – 2025 Jönköpings 
län.  

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2023 – 2025 Jönköpings län, remissversion, samt bilagor 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 27 april 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

att avstå eget yttrande kring Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län samt att 
lägga informationen om densamma till handlingarna.    

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avstå eget yttrande kring Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län samt att 
lägga informationen om densamma till handlingarna.    

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Kultur- och fritidschefen 

 

 



Mottagare: 
 
Åsa Storck 
 
 
 
 
 
 
Svarsdatum: 2022-06-06 
 
Följebrev Expediering KFN beslut - Remiss - Regional Kulturplan 2023-2025, KFN 2022/046 
 
Ärende:  Remiss - Regional Kulturplan 2023-2025, KFN 2022/046 
 
Handläggare:   
 
 
 
Expediering av beslut till Region Jönköpings län och biblioteket.  
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §60, 2022-05-05 
Beslutet avser ärende: Remiss - Regional Kulturplan 2023-2025, KFN 2022/046 
 
Vid överklagan av något beslut måste det göras det inom tre veckor från det att anslaget har satts upp. 
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/overklaga-beslut.html 
 
Meddela oss gärna om ni vill ha en papperskopia på beslutet så skickar vi den gärna i efterhand med reguljär 
post.  
 
Med vänlig hälsning               
Beata Vilkhed 
Handläggare 
                                                                 
Vaggeryds kommun                          
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
 
§60 KFN Remiss - Regional Kulturplan 2023-2025 
  
 



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2022-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Remiss - Regional Kulturplan 2023-2025 (KFN 2022/046)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissversionen av Region 
kulturplan Jönköpings län 2023-2025.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tagit fram Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län i dialog 
med länets alla kommuner, civilsamhället, det professionella kulturlivet, ideella föreningar, 
nationella och regionala intresseorganisationer, tjänstepersoner inom 
kultursamverkansmodellen, kultur-och förvaltningschefer, samt regionala och kommunala 
politiker.
 
Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.
Propositionsordning
Ordförande lämnar ordet fritt.
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner 
det bifallet.

Expedieras till 
Diariet
Region Jönköpings län

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings beslut 2022-04-21, §62
 Remiss av Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län, följebrev 2022-03-31
 Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Page 1 of 1









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Datum 2022-05-18 
 

 
 

 

Kultur- och utbildningutskottet 

  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr KU/2022:31 

Remiss regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 
att kultur- och utbildningsutskottet inte har något att erinra på Region 
Jönköpings läns förslag till regional kulturplan 2023–2025 

att uppdra nämndsekreterare att lämna svar till Region Jönköpings Län och 
därmed anse remissen som besvarad 
 

Ärendebeskrivning 
En remiss gällande regional kulturplan 2023–2025 har inkommit från Region 
Jönköpings län. Teamchef kultur har gått igenom underlaget och föredragit 
detta för kultur- och utbildningsutskottet. Förslaget anses vara bra. Kultur- 
och utbildningsutskottet har inget att erinra om förslaget till kulturplan. 
 

Beslutsunderlag 
Följebrev från Region Jönköpings län 
Remissversion regional kulturplan 2023–2025 
Tjänsteskrivelse från teamchef kultur, 2022-05-11 
 
Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 





From:                                 Franke Patrik
Sent:                                  Fri, 27 May 2022 15:15:13 +0200
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             Diarienummer: RJL 2022/525/ Synpunkter på förslaget till Regional Kulturplan 
2023-2025 Jönköpings län

Synpunkter på förslaget till Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län med diarienummer: RJL 
2022/525 

Vi tycker kulturplanen är väl genomarbetad och ger en god bild av regionens arbete med 
kulturutvecklingen i Jönköping. Emellertid saknar vi en text som beskriver vuxenteatern och det arbete vi 
som skådespelarensemble gör på Smålands musik och teater. Därför önskar vi bilägga följande text till 
planen – alternativt ge en bild av de mål vi själva hittills satt upp för oss för att detta skulle kunna tjäna 
som underlag för en ny beskrivning av regionens ambitioner med den talade teatern – och musikteatern 
– för vuxna: 

På Smålands Musik och Teater återfinns den professionella skådespelarensemblen som förser regionen 
med såväl talad teater som musikteater för vuxna. Uppdraget är att å ena sidan  förvalta 
teaterhistorien och å den andra sidan arbeta för teaterkonstens utveckling. Produktionerna, som med 
sin repertoar ska erbjuda både spets och bredd, fyller en viktig roll för livskvalitén och skapar viktiga 
förutsättningar för att öka människors benägenhet att besöka regionen, att flytta in och att stanna 
kvar. 

Genom att bibehålla och utveckla den fasta skådespelarensemblen erbjuder regionen lokalt förankrad 
kompetens som med sina erfarenheter och sitt gedigna yrkeskunnande inte bara förser regionen med 
högkvalitativ scenkonst, utan som också fungerar som inspiratör för aktörer inom andra konstgrenar, 
kreativt skapande människor, ungdomar med konstnärliga talanger, amatörteaterensembler etc.  

Teatern är en av flera viktiga motorer för att skapa människors möjligheter till delaktighet och 
utveckling. Därför anpassar Smålands musik och teater vuxenföreställningar för turné så att de ska 
komma hela regionen till del. Här behövs riktade insatser för att stärka arrangörsledet. Det kan handla 
om att hitta fler spellokaler, att förse arrangörerna med verktyg för att underlätta publikarbetet och 
att skapa samverkan mellan arrangörerna och andra lokala organisationer etc. 

Med vänliga hälsningar 

Smålands musik och teaters skådespelare 

 

 

 







From:                                 Ingermaa Nilsson Sanna
Sent:                                  Sun, 29 May 2022 09:54:24 +0200
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             RJL 2022/525 Synpunkter på förslag till regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings Län

Vi i styrelsen för avdelning 22 på Smålands Musik och Teater har tagit del av remissen för 
Region Jönköpings Kulturplan och vi ställer oss starkt frågades till varför teatern som produceras 
för den vuxna publiken inte fått något utrymme. Detta är en av SMOT’s kärnverksamheter och 
den främsta uppgiften för vår teaterensemble. Vi ser det som mer än viktigt att det finns med en 
formulering kring dom mål och visioner som finns för denna viktiga grundpelare i SMOT’s 
verksamhet.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen, avdelning 22, SMOT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30 maj 2022 

Remissvar ang Region kulturplan 
Vetlanda kommuns kultur- och fritidsnämnd avger följande remissvar: 

Kulturplanen för perioden 2023-2025 är som helhet mycket tydlig. Detta gäller allt från 

inledningen där planen placeras i ett sammanhang till slutet där framtagningsprocessen 

beskrivs. 

Principen om armlängds avstånd lyfts fram, förklaras och placeras tydligt som ett av 

fundamenten för kulturpolitiken i Region Jönköpings län – det är bra! 

Konst- och kulturområden beskrivs, med visst undantag för museer, kulturarv och 

kulturmiljö på ett heltäckande sätt. 

Kulturplanen för 2023-2025 har alla möjligheter att kunna utveckla kulturlivet i regionen 

mer än tidigare, om handlingsplaner och uppföljning kan hållas på samma nivå.  

 

På övergripande nivå kunde betydelsen av dialog betonats mer. Planen beskriver i stor 

utsträckning vad som ska göras för invånarna men inte i samma grad vad som ska ske i 

samarbete med invånarna.  

 

På detaljnivå finns dock några förändringar/tillägg som behöver göras, liksom en större 

justering av texten som berör museisektorn. 

Under strategiska principer, kulturlivets infrastruktur: Bygg ut textraden ”utveckla 

kommunernas kapacitet att ta emot professionell kultur” med ”och att skapa 

professionell kultur som kan spridas utanför den egna kommunen”. Här tänker vi på 

möjligheten att skapa utställningar som kan gå på turné. 

 

Under strategiska principer, barn och unga: Finns en risk att använda begreppet 

statushöjning när det gäller kulturskolan. Signalerar man då också klasskillnad; duger 

kulturskolan för vissa men inte för alla? Vad gäller kulturskolan kan även den geografiska 

spridningen betonas, vilket inte är minst viktigt nu när regelverket anmodar 

kommunerna att upphöra med undervisning på lektionstid – vilket kan leda till att 

undervisningen koncentreras till en centralort. 

 

Under strategiska principer, Hållbarhet och hälsa:  Här skulle man kunna peka på vad 

museisektor och bibliotekssektor ska bidra med som bildande institutioner för att öka 

kunskapen om de globala målen. Museisektorns vårkonferens anordnad av 

Riksförbundet Svenska Museer hade klimatfrågan och den ekologiska hållbarheten som 

ett genomgående tema. 



 

 

Under Konst och Kulturområden, museer, kulturarv och kulturmiljö: Här föreslår vi en 

ganska genomgripande förändring, som lyfter fram museiverksamheten på ett tydligare 

sätt. En viktig detaljändring; meningen om att museisektorns roll är i förändring – här 

menar vi att det är tydligt vad museisektorns roll är och eftersom museilagen kom för 

fem år sedan är det inte relevant att tala om att en lag stiftats. 

Förslag till ny text:  

De offentligt finansierade museerna i Jönköpings län är institutioner vars verksamhet 

regleras av museilagen (SFS 2017:563). De är öppna för allmänheten och samlar in 

samtid och dåtid, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och 

immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. I regionen finns ett 

länsmuseum i Jönköping och kommunala museer i Eksjö, Vetlanda och Tranås som har 

kulturhistoria och konst som inriktning.  

De offentligt finansierade museernas ändamål är att utifrån sitt ämnesområde bidra till 

samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 

åsiktsbildning. Utställningar och annan publik verksamhet vid museerna är 

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. All publik verksamhet är 

tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. Museerna bidrar 

till forskning och annan kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens 

inom sitt ämnesområde och förvaltar sina samlingar aktivt för att nå verksamheternas 

mål. 

Det finns också andra aktörer i regionen som arbetar med kulturarv, såsom 

hembygdsföreningar och privata museer.  

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.  

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

bevarandeuppgift en utmaning och en nödvändighet. Genom samtidsdokumentation i 

form av intervjuer, insamling och dokumentärfotografi skildras och bevaras de pågående 

omvandlingarna. Även kulturmiljöerna i regionen är viktiga att skildra och bevara. Därför 

är det viktigt att Länsstyrelsen, museer och andra minnesinstitutioner ger människor 

möjlighet att lära sig om, förstå och ta ansvar för kulturmiljöer som källa till kunskap, 

bildning och upplevelser. Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas lokalhistoriska kunskaper, 

till trivsel och till regionens profilering. Region Jönköpings län ser det som strategiskt 

viktigt att kulturarvssektorn utvecklar kulturmiljöområdet med utgångspunkt i de 

nationella målen och det nationella utvecklingsarbetet samt landskapskonventionens 

intentioner. Samverkan mellan kulturarvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska främjas. 

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. Det 

är viktigt för de offentligfinansierade aktörerna att nätverka och skapa samarbeten 

under ICOM:s paraply. 



 

 

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 liksom de kommunala museerna i Eksjö, 

Vetlanda och Tranås är viktiga aktörer inom detta arbete och möjliggör eget skapande, 

delaktighet och inflytande. 

 

 

Mvh 

 

Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 

 



 Tjänsteskrivelse 
2022-05-04 
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Kultur- och fritidsenheten 
Enhetschef 
Frank Isaksson 
0382 152 14 
frank.isaksson@savsjo.se 

Till 
 
 

 

 

Remiss Regional kulturplan 

Förslag till beslut 
att anta nedanstående skrivning som kultur- och fritidsnämndens remissvar 
   

Sammanfattning 
En region som upprättat en kulturplan i samråd med det fria kulturlivet och i 
samverkan med sina kommuner får fördela visst statsbidrag till sin regionala 
kulturverksamhet enligt den så kallade kultursamverkansmodellen. Region 
Jönköpings län har tagit fram Regional kulturplan 2023–2025 och inbjuder till 
yttrande fram till 1 juni 2022. Undertecknad har analyserat planförslaget utifrån ett 
tjänstepersonsperspektiv enligt nedan och föreslår att ärendebeskrivningen antas som 
Sävsjö kommuns remissvar. 
 

Ärendebeskrivning 
Undertecknad noterar att planens Bakgrund och utgångspunkter är relevanta i 
proportion till regionens kulturarbete och förmåga. 
 
Konst och kulturområden strävar efter både stabilitet i förhållande till befintlig 
tjänstepersonsorganisation och de behov som finns. Vissa områden är definierade av 
staten, medan andra är framtagna efter samråd med kommunerna och det fria 
kulturlivet. 
 
Arkiv beskrivs relevant utifrån sitt uppdrag.  
 
Biblioteksutveckling och läsfrämjande likaså, dock saknas relevant koppling till hur 
samverkan med de för läsfrämjande så viktiga skolbiblioteken kan utvecklas bättre. 
Det är viktigt att någon part tar på sig ledartröjan för hela det litterära uppdraget och 
vi ser ingen annan aktör som bättre lämpad i vårt län. 
 
Scenkonst-  
Det inledande texten av Teater, dans, musik och samtidacirkus är det stycke i planen 
som minst beskriver ett planmässigt arbete. Medan de underliggande 
scenkonstaspekterna (dans, musik och samtida cirkus) har egna rubriker så lämnas 
teater i stort att styra sig självt. Texten förlitar sig på att de i texten framlyfta 
organisationerna ska bedriva ett självständigt planmässigt arbete och riskerar att 
hindra nya aktörer från att berika kulturområdet. Undertecknad kan inte erinra sig 
någon annan offentligt finansierad verksamhet som hanteras på detta sätt i långsiktiga 
planer. 



 Tjänsteskrivelse 
2022-05-04 
 
Diarienummer: 2022/95 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

Dans texten om dans beskriver väl de utmaningar som finns inom området, men 
behöver beskriva fler konkreta insatser än behovet av fler dansarenor. Dessutom 
efterfrågas en förklaring till begreppet ”residensverksamhet”.  
Musik även denna text känns relevant, även om det är anmärkningsvärt att 
studieförbundens gedigna musikverksamhet med god geografisk spridning inte nämns 
bland alla andra aktörer i länet. 
Samtida cirkus beskriver mest behovet av samverkan, men nämner enbart den ideella 
kulturföreningen JONK! som aktör. Det framgår inte vilka andra samverkansparter 
som är tilltänkta. 
 
Spelkultur beskrivs som en diversifierad kulturyttring och har till skillnad från de 
andra kulturområdena ett försiktigare uttryckt mål. Att undersöka en kulturyttring är 
inte detsamma som att sträva efter ett mål. Det är inte mätbart, relevant, tidsatt och 
förankrat. Om det ska upptas i planen bör ambitionen under planperioden åtminstone 
vara att samordna befintliga aktörer för att i längden undersöka det som uttrycks i 
texten. 
 
Kulturpolitisk organisation, roller och uppdrag beskriver på ett relevant sätt 
uppdelning mellan regionens, kommunernas och de organisationer som får stöd 
genom kultursamverkansmodellen.  
 
Samråd och samverkan beskriver hur regionens och kommunernas samverkan ser ut, 
med de tre särskilt prioriterade områdena: Bibliotekssamverkan, Scenkonst i hela 
länet och Kulturarv. Önskvärt hade varit en kompletterande beskrivning vad dessa 
prioriteringsområden innebär. 
Det beskriver även hur samråd med det fria kulturlivet ska ske, med särskilda dialoger 
och andra initiativ, samt hur interregional samverkan (särskilt i Sydsverige) ska ske. 
Slutligen även den samverkan som förutsätts med staten. 
 
Implementering och revidering beskrivs genom verksamhetsområdenas planerade 
handlingsplaner och uppdragsbeskrivningar, med fokus på jämställdhets-, barnrätts- 
och hållbarhetsperspektiv. 
 
Uppföljning och utvärdering beskrivs utgå från samverkansmodellens verksamheter, 
med invånar- och kulturpolitiskt perspektiv. 
 
Slutligen beskrivs de dialogprocesser som ligger till grund för denna plan. Detta bör 
förtydligas i rubriceringen och stycket kan sammanfattas kraftigt för att ge mer fokus 
på planens egentliga innehåll. 
 

Beslutsunderlag 
1. Remissversion av Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län. 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 4 maj 2022. 

 
 

 Frank Isaksson Erika Tor Rundblad 

Enhetschef Förvaltningschef 



Sida 
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Justeras Expedierats 

§ 25 Remiss regional kulturplan 2023-2025 
Diarienummer FK22/35 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till förslaget till 
Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Beskrivning av ärendet 
Region Jönköpings län har tagit fram Regional kulturplan 2023- 2025 
Jönköpings län i dialog med länets alla kommuner, civilsamhället, det 
professionella kulturlivet, ideella föreningar, nationella och regionala 
intresseorganisationer, tjänstepersoner inom kultursamverkansmodellen, 
kultur- och förvaltningschefer samt regionala och kommunala politiker. 

För den kommande kulturplaneperioden kommer tre särskilda områden 
prioriteras i samverkan kommuner - regionen; bibliotekssamverkan, 
scenkonst i hela länet samt kulturarv. 

Varje kommun beslutar om sin egen ambitionsnivå och kulturpolitiska 
inriktning. Mindre kommuner har begränsade resurser att bedriva 
kulturpolitiskt utvecklingsarbete, men 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. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 



From:                                 Irene Oskarsson
Sent:                                  Tue, 31 May 2022 19:16:07 +0000
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             Kulturplanen remiss
Categories:                       Purple category

Jönköpingsläns hembygdsförbund har tagit del av remissen och ser med tillfredställelse på att 
kulturarv lyft som en viktig del i planen. 
Vi ser också med tillfredställelse på att Jönköpingsläns museums uppdrag för hela regionen lyfts 
och förbundet ser där att behovet av en kulturmiljöutvecklare / strateg blir tydligt . 
Civilsamhälles roll för kulturen är central och vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete 
För Jönköpingsläns hembygdsförbund 
Irene Oskarsson ordf .  
Hämta Outlook för iOS

https://aka.ms/o0ukef


Synpunkter från Jönköpings läns hemslöjdsförbund på remissförslaget för 
Region Jönköpings läns kulturplan 2023-2025.

Diarienummer: RJL 2022/525

Vi upplever i stort kulturplanen balanserad men har som representanter från civilsamhället/ide-
ell föreningsverksamhet några synpunkter. Vi upplever att det i styckena Strategiska principer 
och Kulturpolitiska prioriteringar är mycket fokus på begreppen professionalitet och kvalitet. 
Vi ser en risk att detta ensidigt gynnar ett elitistiskt kulturliv. En mer balanserad skrivning i 
dessa stycken med mer fokus på civilsamhället och ideella organisationers roll skulle stämma 
bättre överens med de regionala kulturpolitiska målen och kulturpolitikens syfte som vi upple-
ver mer inkluderande i sin ambition.

Mer specifikt under området, som är vårt huvudområde, Hemslöjd, så skulle vi vilja lägga till ett 
antal punkter under vad ”regionen ska”. Vi har tittat på hur andra verksamhetsområdens punk-
ter är skrivna och skulle därför vilja att punkterna under Konst och kulturområdet Hemslöjd 
ser ut som följer. 
Gamla punkter i kursiv stil, nya punkter är i fet stil.

Region Jönköpings län ska:

• främja intresset för och tillgången på hemslöjd
• skapa mötesplatser och produktionsplattformar för slöjdare
• stärka länet som hemslöjdsregion
• stärka hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling
• utvidga möjligheterna för hemslöjden att vara en kundskapsbärare för hållbar utveckling

Jönköping 26 maj 2022
Styrelsen Jönköpings läns hemslöjdsförbund
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Region Jönköpings län 

 

Diarienummer: RJL 2022/525 

Remissyttrande över Kulturplan 2023–2025 Jönköpings län  

 
Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för den ideella kultursektorns 
riksorganisationer på̊ kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 20 
medlemsorganisationer som i sin tur har över en miljon medlemmar, där verksamheten till 
stor del bedrivs ideellt. Ideell kulturallians riksorganisation samordnar också ett antal 
regionala ideella kulturallianser runt om i landet. 
 
Våra medlemmar är ABF, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Ax – 
Kulturorganisationer i samverkan, BILDA, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets hus och 
Parker, Folkuniversitetet, Folkrörelsernas konstfrämjande, Ibn Rushd, MAIS, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Riksteatern, Riksskådebanan, Sensus 
studieförbund, SIOS – etniska organisationer i Sverige, Sveriges konstföreningar, Sveriges 
Hembygdsförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Våra gårdar. 
 
Vi är glada att få möjligheten att lämna synpunkter på Region Jönköpings läns kulturplan 
2023–2025 Vi i arbetsgruppen för uppstart av Ideell kulturallians Småland, som idag består 
av idéburen kultursektor och den ideella kulturen, anser att det är en bra kulturplan men har 
några inspel som vi vill skicka med.  
 
Vi tycker det är bra att man inledningsvis pekar på kulturens egenvärde och vi ställer oss fullt 
bakom den skrivningen. Allt för ofta som kulturen ska få stöd anges det att det skapar 
mervärden på andra områden, vilket i och för sig är sant. Det finns ett egenvärde och det är 
bra att detta lyfts i kulturplanen.  Även frågan kring armlängds avstånd är bra att den lyfts. 
Där tror vi att det är ett område som kontinuerligt måste lyftas då det kommer nya 
beslutsfattare som behöver få armlängds avstånd i ryggmärgen.  
 
Rent generellt så anser vi det viktigt med en bra och kontinuerlig dialog med den ideella 
kultursektorn. Det finns skrivningar om att ta tillvara civilsamhällets engagemang och med 



det så menar vi att man behöver mötas regelbundet för att förstå och se vilka 
förutsättningar som finns.  
 
När man i planen skriver om att kulturen ska finnas i hela länet och nå ut så är det av vikt att 
man rustar de mötesplatser som finns så de motsvarar de krav som kulturaktörer idag 
ställer. Vi vet att det bland våra medlemmar finns lokaler runt om på både större och mindre 
orter. Många av dem klarar inte dagens krav som ställs både när det gäller det möjligheter 
att ta till sig modern scenkonst och även tillgänglighet kan brista. Man bör även tänka på 
tillgängliga lokaler för unga som ofta har svårt att förflytta sig.  
 
När det gäller de olika konstformerna så saknar vi den ”folkliga” kulturen där vi räknar in 
dansband körsång mm. De är ofta aktiviteter som bryter ensamhet och stärker folkhälsan. 
Det kan även vara en väg in till ett aktivare kulturliv generellt. Vi tycker det är viktigt att man 
får med skrivningar i planen som handlar om att den enskilde medborgaren själv kan 
aktivera sig i kulturen som deltagare, inte bara betraktare.  
 
När det gäller skrivningarna om vårt kulturarv är det viktigt att beakta att det inte bara är det 
som skapades förr, utan lika mycket utgörs av det som skapas idag, ofta just i föreningslivet, 
sådant som sycirklar, stickcaféer, slöjdcirklar, lajvgrupper m m. 
 
Problemet med få yrkesverksamma konstnärer är gemensamt för alla regioner utom 
storstäderna. Det saknas möjligheter för yngre utövare att kombinera med annat arbete, t 
ex på restaurang som i större städer. Det saknas också både ateljéer och 
utställningsmöjligheter, och kring detta borde det kunna ske bättre samverkan med de 
lokalhållande föreningarna. 
Ungas möjligheter att träffa och skapa tillsammans med verksamma konstnärer är viktigt 
när det gäller att väcka intresse, och det är något ganska annorlunda mot skolans 
undervisning. 
 
En frågeställning som vi ställer oss är om de idag aktuella regelverken för bidrag till kulturen 
och föreningslivet fångar upp de nya rörelser och samarbeten som växer fram och som 
många gånger har en friare organisationsform än de traditionella föreningar och 
institutioner som funnits sedan länge. Det vil särskilt tänker på är friare tider för att söka 
medel när idéer uppkommer och samarbeten blir till.  
 
Vi får signaler om att många av våra medlemmar har svårt att få tillbaka publiken efter 
pandemin. Vi anser att det är viktigt att man har det i beaktande när man planerar framåt, 
framför för 2023. Det har skett ganska stora förändringar under pandemitiden inom den 
idéburna sektorn. Styrelser har förnyats, men saknar planering och erfarenhet för att komma 
igång snabbt. Kulturutövare har tagit andra anställningar för att kunna överleva och är inte 
tillgängliga, medan nya utövare är okända och har svårt att bli engagerade. Publiken har 
anpassat sig till digitalt utbud utan resor, vilket har betydelse när reskostnaderna blir höga. 
Det finns enligt vår mening ett behov att ta särskild hänsyn till detta och underlätta 
bidragstillgången för den idéburna sektorn under de närmaste åren. 
 
Många av våra medlemmar har nu fått använda det egna kapitalet för att klarar pandemin 
och den ekonomiska situationen är svår.  Det gör att det finns en rädsla att chansa på en 



föreställning eller motsvarande. Kommer publiken komma eller kommer det komma nya 
restriktioner som gör att vi än en gång får ställa in och förlora mer pengar.  
 
 
Arbetsgruppen för bildandet Ideell Kulturallians Småland 
 
Gm  
 
Peter Högberg, sammankallande 
peter.hogberg@folketshusochparker.se 
072-0762118 
 
Barbro Wenden, ledamot 
wenden.barbro@telia.com 
070-662 93 03 
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Region Jönköpings län 

 

Diarienummer: RJL 2022/525 

Remissyttrande	över	Kulturplan	2023–2025	Jönköpings	län		

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för den ideella kultursektorns riksorganisationer på 
kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur har över en 
miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Ideell kulturallians riksorganisation 
samordnar också ett antal regionala ideella kulturallianser runt om i landet. 

Våra medlemmar är ABF, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Ax – Kulturorganisationer i 
samverkan, BILDA, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets hus och Parker, Folkuniversitetet, 
Folkrörelsernas konstfrämjande, Ibn Rushd, MAIS, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), 
Riksteatern, Riksskådebanan, Sensus studieförbund, SIOS – etniska organisationer i Sverige, Sveriges 
konstföreningar, Sveriges Hembygdsförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Våra gårdar.  

Vi välkomnar remissversionen av Region Jönköpings läns nya kulturplan som bärs fram av positiva 
mål och visioner. Centrala principer som armlängds avstånd, demokratisk öppenhet, konstnärlig 
kvalitet och social relevans lyfts på ett tydligt och bra sätt. 

Vi har också tagit del av remissyttrandet från Ideell kulturallians Småland, och ställer oss bakom 
detta. Vi menar att idéburen kultursektor är marginaliserad i remissversionen av kulturplanen, trots 
den viktiga roll idéburen sektor spelar i regionens kulturliv. Våra synpunkter och förslag handlar 
därför om förtydliganden och kompletteringar.  

Kontaktpersoner på Ideell Kulturallians 

Gunnar Ardelius, verksamhetschef gunnar.adelius@ideellkultur.se  
Tel 073-954 01 15 
Anna Livion Ingvarsson, kulturpolitisk sekreterare anna.livion.ingvarsson@ideellkultur.se  
Tel 0739-788666  
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Alice i Underlandet med Teaterstickorna i Jönköping, maj 2022 

Sammanfattning	viktiga	punkter	
• Vi föreslår att Region Jönköpings län inrättar ett återstartsstöd för idéburna organisationer 
• Vi föreslår att Region Jönköpings län samverkar med, främjar och stöttar idéburna 

organisationer som ansvarar för kulturens infrastruktur som lokaler, mötesplatser, scener 
och utställningsrum. 

• Vi förslår genomgående att samverkan med idéburen kultursektor stärks inom samtliga 
verksamhetsområden för att främja kulturell fördjupning och utveckling, samt ökat 
deltagande och förankring runt om i Jönköpings län. 

• Vi föreslår att Region Jönköpings län inför långsiktiga generella bidrag för att stärka den 
idéburna sektorn, framför allt till de som verkar för och med barn och unga. 

Begrepp	för	kulturlivets	aktörer	
Vi anser att man genomgående i texten använder många olika begrepp, till exempel: civilsamhälle, 
ideella kulturlivet, lokala aktörer, kulturarvsaktörer, fria aktörer, andra aktörer, ideella sektorn, 
föreningsliv, ideella scenkonstaktörer, bildningsorganisationer, grupper, organisationer, med flera. 
De många olika begreppen medför en otydlighet. 

Vi föreslår att man i huvudsak använder tre begrepp som bör definieras och sedan genomgående 
används: Institutionerna, Det fria kulturlivet, Den idéburna sektorn/ idéburna organisationer. 
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Återstart	efter	pandemin	
Den idéburna sektorns verksamhet har drabbats hårt av pandemin, och det kommer att ta lång tid 
att ta igen vad man förlorat och viktiga verksamheter riskerar att slås ut. Många arrangörsföreningar 
rapporterar om sin oro för att få tillbaka publiken. Satsningar för att stötta idéburna organisationer i 
återstarten efter pandemin saknas helt i kulturplanen.  

Vi föreslår att kulturplanen kompletteras med en skrivning om läget efter pandemin samt en satsning 
på stöd för återstart till de idéburna organisationerna.  

Nedan följer kommentarer, synpunkter och frågor som hänvisar till texten under respektive rubrik i 
remissversionen av kulturplanen. 

Kulturpolitiska	prioriteringar	
Kulturlivets	infrastruktur	
Vi uppskattar att kulturplanen särskilt lyfter fram kulturlivets infrastruktur som en kulturpolitisk 
prioritering. Det handlar om scener, utställningsrum, samlingslokaler, mötesrum, repetitionslokaler, 
med mera. Vi gläds åt den prioriterade punkten ”Främja samverkan mellan kulturens aktörer”, och 
ser fram emot vad det kan innebära. 

Den första punkten i punktlistan talar om ”fler” kulturella mötesplatser, vilket vi tycker är bra. Tydliga 
mötesplatser där kultur står i fokus och alla känner sig inbjudna och inkluderade är viktiga. 
Mötesplatserna måste vara både tillgängliga och synliga så att alla hittar till de kulturella 
upplevelserna. Vi vill samtidigt påminna om att idéburen sektor redan har ansvar för en rad lokaler 
och miljöer som utgör en grundläggande förutsättning för kultur. Men många av de lokalhållande 
föreningarna kämpar i ekonomisk motvind och har behov av stöd till löpande underhåll, upprustning, 
anpassning för tillgänglighet, hyreskostnader, digitalisering, teknikinköp, arrangörskap, mm. En 
satsning på att främja och stödja de redan etablerade föreningarna, skulle vara ett effektivt sätt att 
stärka kulturlivets infrastruktur i regionen. 

Vi föreslår ett tillägg till punktlistan 

• Främja, stötta och samverka med idéburna arrangörsföreningar och lokalhållande föreningar 
för att utveckla de kulturella mötesplatserna. 

Barn	och	unga	
Beskrivningen av området ”Barn och unga” talar om skolan och kulturskolornas viktiga roll för att 
barn och unga ska vara delaktiga och få tillgång till kultur. Men redogörelsen haltar eftersom texten 
inte nämner den viktiga roll som idéburen sektor spelar. Ideell kultur ger människor i alla åldrar 
möjlighet att använda sin kreativitet, utvecklas och hitta nya sätt att uttrycka sig. För många barn och 
unga blir kulturaktiviteter som ordnas av idéburna kulturföreningar det första tillfället för 
kulturupplevelser utanför hemmet. När idéburen sektor på detta sätt ignoreras i beskrivningen, 
riskerar det leda till felprioriteringar. 

Idéburen kultursektor har länge varit underfinansierad, och nu är den än mer försvagad efter 
pandemin. Ofta är föreningarna beroende av kortsiktiga projektbidrag. För de kulturföreningar som 
verkar för och med barn och unga får detta allvarliga konsekvenser. Det gör det svårt att engagera 
professionella ledare över tid, och det är svårt att bedriva långsiktig utveckling av verksamheterna. 
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Teaterstickorna i Jönköping har läst vårt utkast till remissyttrande och instämmer i vår analys. De har 
lång erfarenhet av att lyfta barn och unga. De oroas av att barn och ungas psykiska mående 
försämras och den utbredda gängkriminaliteten som kryper lägre ner i åldrarna. De skriver: ”Vi vet 
att vår verksamhet har räddat många unga från destruktiva handlingar.” Bidrag som ger långsiktig 
ekonomisk stabilitet skulle göra stor skillnad för dem, och de poängterar vikten av att kunna anställa 
kompetenta och professionella pedagoger som har utbildning inom scenkonst. 

Vi föreslår att texten skrivs om så att den också inkluderar idéburen sektors kulturverksamhet för och 
med barn och unga. 

Vi föreslår två tillägg till punktlistan 

• Göra satsning på långsiktiga generella bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för och 
med barn och unga. 

• Främja och samverka med idéburen kultursektors arbete med och för barn och unga 

Tillgänglighet	
Det idéburna kulturlivet finns, med sin föreningsburna struktur, runt om i hela regionen. 
Verksamheter finns också på platser och i sammanhang dit institutionerna inte når. Medlemmar i 
kulturföreningarna kan delta på många sätt, och medlemskapet ger möjlighet att aktivt påverka, 
driva och utveckla verksamheter. De många föreningarna tar gemensamt ett stort ansvar för den 
kulturpolitiska prioriteringen under rubriken ”Tillgänglighet” i kulturplanen. Därför skulle en satsning 
på att främja idéburen kultursektor vara ett bra sätt att öka tillgängligheten till kultur. I punktlistan 
står att regionen vill ”etablera nya spelplatser”. Det är bra att etablera nya platser. Men vi menar att 
det också skulle vara effektivt och ge stora resultat för tillgängligheten, om regionen gjorde en 
satsning på att främja och samverka med de spelplatser som redan finns. 

Vi föreslår ett tillägg till punktlistan 

• Främja och samverka med idéburna organisationer för att öka tillgängligheten till kultur i alla 
regionens delar och i olika samhällsgrupper. 

Samverkan	och	dialog	
Vi uppskattar att samverkan och dialog är en kulturpolitisk prioritering. Vi menar att stärkt 
samverkan mellan idéburen sektor och det offentliga är centralt för kulturlivets utveckling, och vi vill 
gärna vara med och utveckla detta. Det handlar framför allt om att etablera formerna för samverkan, 
exempelvis regelbundna träffar för att stämma av mellan parterna. Vi önskar också en tydligare bild 
av vad Region Jönköpings län vill att samverkan ska leda till. Så som kulturplanen är formulerad i 
remissversionen, är idéburen sektor i det närmaste osynliggjord trots att idéburen sektor ansvarar 
för en stor del av regionens kulturliv. Det framgår inte varför. Eventuellt beror det på att Region 
Jönköpings län menar att den idéburna sektorn inte omfattas av kulturplanen. För att delta i dialog, 
behöver vi veta vad vi kan bidra med och vad vi kan påverka. Det här är frågor som skulle vara bra 
reda ut för att samverkan och dialog ska bli meningsfull.  
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KONST	OCH	KULTUROMRÅDEN	

Biblioteksutveckling	och	läsfrämjande	
Läsning främjas inte endast genom biblioteken och skolan. Studieförbundens bokcirklar och 
kulturarrangemang, aktiviteter som arrangeras av etniska föreningar och minoritetsspråkföreningar 
är några exempel på andra viktiga verksamheter inom läsfrämjande. Men de nämns inte i 
kulturplanens text under rubriken ”Biblioteksutveckling och läsfrämjande”. Vi menar att kulturplanen 
här missar viktiga möjligheter.  

Vi föreslår att texten kompletteras med en skrivning om idéburens sektors roll för läsfrämjande. 

Vi föreslår ett tillägg i punktlistan. 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom läsfrämjande och språk. 

Museer,	kulturarv	och	kulturmiljö	
Under rubriken ”Museer, kulturarv och kulturmiljö” nämns ”kulturarvsaktörer”. Vi antar att det syftar 
på de idéburna organisationerna som verkar inom kulturarvsområdet, men vi skulle önska att det 
förtydligas. Förutom hembygdsrörelsen verkar många föreningar inom kulturarv, exempelvis inom 
slöjd, lajvkultur, folkmusik, folkdans och etniska föreningar. Många sysslar med det immateriella 
kulturarvet som lätt glöms bort. Samverkan med idéburen sektor stärker kulturarvsarbetet.  

Vi föreslår ett tillägg till punktlistan 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom materiellt och immateriellt kulturarv. 

Hemslöjd	
Under rubriken ”Hemslöjd” beskrivs vad slöjd är och kan vara, och texten nämner hur intresset för 
slöjd växer idag. Men här saknas beskrivning av hur arbetet för slöjd bedrivs. Vi vet att mycket görs 
genom idéburen sektor, exempelvis studieförbundens studiecirklar och slöjdföreningar. Samverkan 
med dessa aktörer stärker hemslöjden i regionen 

Vi föreslår att texten kompletteras med en skrivning om regionens idéburna aktörer och hur arbetet 
bedrivs 

Vi föreslår ett tillägg i punktlistan 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom slöjd och hantverk. 

Bild,	form	och	design	
Under rubriken Bild, form och design nämns idéburen sektor. Eventuellt träder den idéburna sektorn 
fram tydligare inom bild- och formområdet, som har få institutioner inom regionen. Därför är det 
också extra viktigt att samverka med de idéburna organisationerna. 

Vi välkomnar att regionen vill ”bidra till upprättandet av mötesplatser”, som det står i texten. I 
punktlistan står det sedan att man ska ”skapa mötesplatser” för konstnärer. Om detta innebär nya 
satsningar och etablerandet av nya utställningsrum och nya verksamheter under 
kulturplaneperioden, skulle det gärna kunna göras tydligare i texten. Vi vill också här påminna om 
vikten av att främja de mötesplatser som redan finns inom idéburen sektor.  
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Vi föreslår ett tillägg i punktlistan: 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom bild, form och design. 

Film	och	rörlig	bild	
Även inom film och rörlig bild finns omfattande verksamhet som drivs av idéburna organisationer. 
Här finns bland annat arrangörsföreningar och lokalhållande föreningar som visar film, och här finns 
också verksamhet för och med barn och unga som gör film.  

En prioriterad punkt är ”utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild.” 
Det är för oss inte tydligt vad som åsyftas. Men vi uppskattar om det syftar på att arrangörledet ska 
stärkas och främjas på alla sätt. Det är bra om de idéburna organisationer som visar film får möjlighet 
att investera i teknisk utrustning, digitalisering och utbildning för att visa och sprida film.   

Vi har redan under rubriken ”Barn och unga” skrivit om vikten av långsiktiga generella bidrag till 
organisationer som arbetar för och med barn och unga. 

Vi föreslår en satsning på långsiktiga generella bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för och 
med barn och unga inom film 

Vi föreslår ett tillägg i punktlistan: 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom film och rörlig bild. 

Litteratur	
En klassisk och vanlig form för att fördjupa litteraturintresset tillsammans med andra är 
studieförbundens bokcirkelar. Andra är poesifestivaler och liknande evenemang. Här är idéburna 
organisationer viktiga för att ge ett lättillgängligt och socialt sätt att närma sig litteratur. 

Vi föreslår ett tillägg i punktlistan: 

• Främja och samverka med idéburen sektor inom litteratur. 

Scenkonst	–	teater,	dans,	musik	och	samtida	cirkus	
Här nämns idéburna organisationer på flera relevanta platser i texten. Det vi skulle önska är att 
texten var mer konsekvent, så att det framgår att det är idéburna organisationer som åsyftas. Se vårt 
förslag till konsekvens i användning av begreppen i vårt yttrandes inledning. 

Inom scenkonst liksom film finns omfattande verksamhet med och för barn och unga. Vi har redan 
under rubriken ”Barn och unga” skrivit om vikten av långsiktiga generella bidrag till organisationer 
som arbetar för och med barn och unga. 

Vi föreslår en satsning på långsiktiga generella bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för och 
med barn och unga inom scenkonst. 

Vi föreslår ett tillägg i punktlistan: 

• Stödja och främja idéburna organisationer inom scenkonstområdet. 
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Dans	
Texten beskriver hur området stärks genom samverkan, vilket vi instämmer i. Här saknas helt en 
diskussion om möjligheten att utöva dans – som barn, ung eller vuxen. Vi vill påminna om de många 
idéburna organisationer som ger möjlighet för människor att dansa – folkdans, urban dans, 
dansbandsdans, etcetera. Här finns goda möjligheter till samverkan för att nå ut och skapa 
delaktighet. 

Musik	
Under rubriken Musik nämns många olika verksamheter inom idéburen sektor – musikgrupper, 
körer, arrangörer, orkestrar. Här konstateras att det finns en brist på samordning och infrastruktur. 
Vi menar att samverkan med de föreningar för de som utövar musik och de som arrangerar 
konserter, skulle vara ett utmärkt sätt att stärka infrastrukturen och möjligheterna till samordning. Vi 
ser därför fram emot regionens insatser för att skapa nätverk, med föreningar för de som utövar 
musik (körer, orkestrar, etc) och för att stärka arrangörsleden. 

Spelkultur	
Vi uppskattar att Region Jönköpings län också har med spelkultur som ett prioriterat område i sin 
kulturplan. Den prioriterade punkten är dock något otydlig. 

Vi förslår att följande punkt förtydligas, så att det framgår tydligare vad som menas: ”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.”  

KULTURPOLITISK	ORGANISATION,	ROLLER	OCH	UPPDRAG	

Samråd	mellan	Region	Jönköpings	län	och	kulturlivet		
Vi skulle önska att det framgår vad samråd mellan region Jönköpings län och kulturlivet ska innebära. 
I den aktuella kulturplanen är det, som nämnts tidigare, inte uppenbart på vilket sätt kulturplanen 
skulle vara relevant för idéburen sektor. De idéburna organisationernas verksamhet är viktiga för 
kulturlivet i regionen, men är ändå osynliggjord i remissversionen av kulturplanen. Det är frågor som 
måste redas ut för att samråd mellan Region Jönköpings län och idéburen sektor ska kunna utvecklas 
och bli meningsfulla. 



Synpunkter från Jönköpings läns hemslöjdsförbund på remissförslaget för 
Region Jönköpings läns kulturplan 2023-2025.

Diarienummer: RJL 2022/525

Vi upplever i stort kulturplanen balanserad men har som representanter från civilsamhället/ide-
ell föreningsverksamhet några synpunkter. Vi upplever att det i styckena Strategiska principer 
och Kulturpolitiska prioriteringar är mycket fokus på begreppen professionalitet och kvalitet. 
Vi ser en risk att detta ensidigt gynnar ett elitistiskt kulturliv. En mer balanserad skrivning i 
dessa stycken med mer fokus på civilsamhället och ideella organisationers roll skulle stämma 
bättre överens med de regionala kulturpolitiska målen och kulturpolitikens syfte som vi upple-
ver mer inkluderande i sin ambition.

Mer specifikt under området, som är vårt huvudområde, Hemslöjd, så skulle vi vilja lägga till ett 
antal punkter under vad ”regionen ska”. Vi har tittat på hur andra verksamhetsområdens punk-
ter är skrivna och skulle därför vilja att punkterna under Konst och kulturområdet Hemslöjd 
ser ut som följer. 
Gamla punkter i kursiv stil, nya punkter är i fet stil.

Region Jönköpings län ska:

• främja intresset för och tillgången på hemslöjd
• skapa mötesplatser och produktionsplattformar för slöjdare
• stärka länet som hemslöjdsregion
• stärka hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling
• utvidga möjligheterna för hemslöjden att vara en kundskapsbärare för hållbar utveckling

Jönköping 26 maj 2022
Styrelsen Jönköpings läns hemslöjdsförbund



Remissvar från Värnamo kommun gällande Regional kulturplan 2023–2025 
Jönköpings län. Diarienummer RJL 2022/525 

Regionens roll som en samordnande, administrativ och drivande aktör när det gäller utvecklingen av 
länets kultur och samverkan mellan kommuner kan lyftas ytterligare. 

 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Lyft även det interkommunala samarbetet. 

 

Biblioteksutveckling och läsfrämjande 

Rollen för Biblioteksutveckling Region Jönköpings län som en samordnade, administrativ och 
drivande aktör när det gäller samverkan mellan länets folkbibliotek behöver tydliggöras. Med 
nuvarande skrivningar riskerar Biblioteksutveckling att få en alltför passiv roll, medan länets 
kommuner tydligt uttryckt en önskan om att Biblioteksutveckling ska ha en mer aktiv roll. En mer 
aktiv roll är i linje med att ”utgångspunkten för verksamheten är folkbibliotekens behov”, som det 
står i remissversionen av ”Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025”. 

 

Förslag till ändrade skrivningar: 

”Uppdraget är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 
folkbibliotek som är verksamma i länet.” 

Ändra till: ”Uppdraget är att främja, driva och administrera samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.” 

”Stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya 
användare”. 

Ändra till: ”Stödja, driva och samordna metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för 
prioriterade målgrupper och nya användare”. 

Lägg till punkten: ”Aktivt arbeta för ökad samverkan mellan länets folkbibliotek, för att därigenom 
uppnå effektiviseringar och frigöra resurser som kommer invånarna tillgodo.” 

 

Museer, kulturarv och kulturmiljö 

Se bilaga. 

 

Bild, form och design 

Smålands konstarkiv bör lyftas fram som en viktig aktör i länet. 

 

Film och rörlig bild 

Festivalen heter Värnamo Filmhistoriska Festival. 



Remissvar från Värnamo kommun gällande 
Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län. 
Diarienummer RJL 2022/525. 
 
Bilaga gällande avsnittet Museer, kulturarv och 
kulturmiljö  
 
Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas utgör ett av de nationella 
kulturpolitiska målen. Det är viktigt ur ett medborgarperspektiv att kulturarv och 
kulturmiljövärden blir tillgängliga för allmänheten och kan brukas av olika målgrupper, till 
exempel ungdomar, studerande, hembygdsforskare, funktionshindrade, turister och 
nyinflyttade. 
 
Kulturarv och kulturmiljövärden är en framstående folkrörelse men har dessutom ekonomiska 
värden. Resultatet från en ESPON-studie från 2020 visar att kulturarvets samlade ekonomiska 
bidrag till samhället är stort. För Sverige beräknas värdet uppskattningsvis cirka 0,9 procent 
av landets BNP. Samtidigt arrangerades årligen över 30 000 evenemang som är öppna för 
allmänheten. Kulturarvsrelaterade aktiviteter omsatte uppskattningsvis cirka 50 miljarder 
kronor och sysselsatte drygt 55 000 personer i Sverige under 2018. 
 
Men samtidigt saknas en tydlig strategi för samverkan och utveckling av kulturarv, 
kulturmiljövärden, arkiv och kulturturism i den regionala kulturplanen i Region Jönköpings 
län. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att uppnå de mål som finns under rubriken 
Museer, kulturarv och kulturmiljö. Därför är det angeläget att utveckla en strategi för 
samverkan om kulturarv mellan kommuner, institutioner, föreningar och myndigheter i 
regionen. Det är viktigt att skapa konkreta och långsiktiga handlingsplaner hur dessa 
målsättningar ska uppnås. 
 
Region Jönköpings län har utmärkta förutsättningar att utgöra en ledande kraft för att skapa 
förutsättningar för nätverk för samverkan kring kulturarv och kulturmiljövård. Därför är det 
viktigt att det att det finns stödfunktioner kring kulturarv och kulturmiljövärden som drivs av 
regionen, motsvarande som det finns för att utveckla andra delar av kultursektorn, som 
exempelvis konst, hemslöjd, dans och bibliotek. En kompetens som kan erbjuda ett stöd till 
kommuner, föreningar, arkiv, skolor och besöksnäring i regionen.  
 
Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för att uppnå målen i den regionala kulturplanen, 
den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och nationella kulturmiljömål. Enheten Kultur och 
utveckling inom Region Jönköpings län är ansvarig för Region Jönköpings läns 
kulturutvecklingsarbete. Enheten 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 samordnar och deltar i utvecklingen inom: Bild och form, Dans, Film, 
Hemslöjd, Litteratur, Yttrandefrihet och integration samt Regionbibliotek. 



Men det saknas regionala utvecklare för kulturarv och kulturmiljövård i Region Jönköpings 
län. Det är viktigt att tillsätta regionala utvecklare inom kulturmiljö och kulturarv och att 
dessa ingår och utgör en del av enheten Kultur och utveckling, tillsammans med de övriga 
regionala utvecklarna. Det blir då stora fördelar att samordna och delta i utvecklingen med 
andra ämnen inom kultur i regionen. Det blir då även enhetligt och tydligt eftersom enheten 
Kultur och utveckling är ansvarig för Region Jönköpings läns kulturutvecklingsarbete som 
utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. 

Det finns flera viktiga skäl till att de regionala utvecklarna ingår i enheten Kultur och 
utveckling, då de ska samverka, stödja och vara kunskapsbärande med civilsamhällets olika 
aktörer i regionen som kommuner, organisationer, stiftelser, föreningar och utövare. 
 
Samverkan och samordning av insatser och resurser skapar förutsättningar att utveckla och 
utreda strategier, rekommendationer och gemensamma ståndpunkter i frågor som berör 
kulturarv och kulturmiljövård. Det ger även möjligheter att starta och att utveckla fler och 
långsiktiga projekt och verksamheter gällande kulturarv och kulturmiljövård i länet. 
 
En samverkan om kulturarv och kulturmiljö i Region Jönköpings län sak utgå från den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS), den regionala kulturplanen och de nationella 
kulturmiljömålen.  Det är viktigt att sammanställa styrdokument med riktlinjer för kulturarv 
och kulturmiljövård. 
 

• Kulturarv och kulturmiljöer ska utgöra hållbara och attraktiva livsmiljöer och 
upplevelsemiljöer i länet. 

 
• Utveckla metoder och förutsättningar för att tillgängliggöra och utveckla kulturarv och 

kulturmiljöer. 
 

• Utveckla möjligheter för att bruka och bevara kulturarv och kulturmiljöer. 
 

• Sprida kunskap och information om kulturarv och kulturmiljövård. 
 

• Utveckla samverkan kring kulturarv och kulturmiljöer i länet. 
 

• Digitalisering av kulturarv och kulturmiljövård. 
 
 
Förslag på fokusområden  
 
Hemsida för länet med information om kulturarv och kulturmiljö 
 
Artiklar och länkar. 
 
Digitala samlingar. 
 
Kulturarv som besöksmål i länet. 
 
Kalender om vad som är på gång i länet. 



 
Information om kulturarvsdagar och andra evenemang.  
 
Digitala vandringar och visningar. 
 
För skolan, lärare och elever. 
 
 
Information och rådgivning 
 
Kommuner: Skolor, kultur, samhällsplanering, fritid, turism. 
 
Föreningar: Hembygdsföreningar, kulturhistoriska föreningar, hantverksföreningar och 
historiskt återskapande rollspelsföreningar. 
 
Arkiv. 
 
Bibliotek. 
 
Byggnadsvård. 
 
Kulturlandskapsvård.  
 
Ansökningar om projekt. 
 
Ansökningar om bidrag. 
 
Koncept för feriepraktikanter. 
 
Koncept för arbetsmarknadsåtgärder. 
 
 
Konferenser och seminarier 
 
Årliga konferenser för alla aktörer som ingår i nätverket. 
 
Syfte att knyta kontakter, samverkan, visa goda exempel, information och utbildning. 
 
Bjuda in föreläsare som berättar om hur de jobbar kring kulturarv och kulturmiljövärden. 
 
Information om aktuella bidrag och projektformat. 
 
 
Seminarier riktade till olika målgrupper och teman 
 
Seminarier och föreläsningar för pedagoger: hur kan nätverket vara en resurs för skolan? 
 
Kommuner, möjligheter att utveckla kulturmiljövård och kulturarv i verksamheten. 
 
Turism, kulturarv och kulturmiljövård – att utveckla som besöksmål. 



 
  
Kulturarvsdagar, evenemang 
 
Kulturarvsdagar med information och aktiviteter. Öppet hus för alla deltagare i länet. 
 
Evenemang riktade till olika målgrupper och teman. Marknadsföring och samverkan kring 
olika evenemang, till exempel Kulturarvsdagen och Arkivens dag. 
 
Kulturarvsprogram med strategier 
 
Kulturarvsplaner för regionen. 
 
Koncept, riktlinjer, utredningar och utveckling. 
 
 
Kulturmiljöprogram med strategier 
 
Kulturmiljöplaner för regionen. 
 
Koncept, riktlinjer, utredningar och utveckling. 
 
Nätverkande och förmedla kontakter 
 
Hur kan olika kulturarvsaktörer samverka med varandra/med skolor/med andra 
föreningar/organisationer? 
 
Hur arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål och syften? 
 
 
Omvärldsbevakning 
 
Hur arbetar andra regioner med kulturarv och kulturmiljöfrågor? 
 
Bevaka nyheter som berör kulturarv och kulturmiljöer. 
 
 
Pedagogik och utbildning 
 
Kommuner: Skolor, kultur, samhällsplanering, fritid, turism. 
 
Föreningar: Hembygdsföreningar, kulturhistoriska föreningar, hantverksföreningar, 
friluftsföreningar. 
 
Teater och fiktion: Lajv, levande rollspel och historiskt återskapande.  
 
Företag: Spelutvecklare, företagshistoria. 
 
 



Turism och besöksnäring 
 
Kulturarv och kulturmiljöer. 
 
Besöksnäring och upplevelser.  
 
Entreprenörer och föreningar. 
 
 
Goda exempel om samverkan och utveckling  
 

Östergötlands län  
 

• Kulturarv Östergötland som förebild: www.k-arv.se 
 

• Två kulturarvsdagar varje år där aktörer inom sektorn kan lyssna på och berätta om 
sina verksamheter. Knyta kontakter och starta samarbeten. 
 

• K-arv.se: hemsida med artiklar och länkar. 
Digitala samlingar, Intressanta platser. Kalender om vad som är på gång i länet 
Digitala vandringar, för skola. 
 

• ABM-samverkan. 
 

• Nätverket i Östergötland består av arkiv, bibliotek, museiföreningar, guider, 
turistbyråer, naturskyddsföreningen, hembygdsföreningar, kulturmiljöer, 
stödföreningar, historiska föreningar, hantverkare, folkmusiker, kyrkor, bruksmuseum, 
slott, friluftsmuseum, industrimuseum, motormuseum, museilägenhet, släktforskare, 
studieförbund. 

• Stöd från Regionen och Östergötlands museum. 

 
Region Hallands län  
 
Kulturarv för framtiden – Halland, Kulturarv | Region Halland 
 
Kulturarv Halland är ett nätverk med representanter från det offentligt styrda 
kulturarvsarbetet i Halland. 
”Som utgångspunkter för strategin ligger den regionala tillväxtstrategin, de regionala 
och nationella kulturpolitiska målen och de nationella kulturmiljömålen. För att 
säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling finns 
en Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska 
vägval och beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att skapa 
en mer attraktiv region år 2020 än år 2014. Målen för Tillväxtstrategin är hög 
attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete.” 
 

http://www.k-arv.se/
https://test-www.regionhalland.se/kultur/kulturomraden/kulturarv/


Västra Götalands län 
 

• Västra Götaland: Kulturarvsakademin - Förvaltningen för kulturutveckling 
(vgregion.se) 

 
 

• ”Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur- 
och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet 
är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och 
där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och 
kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, 
konferenser och fortbildning.” 

• Västarvet: Vad betyder egentligen kulturarv? (vastarvet.se) 
 

 
Kulturarv Stockholm: Kulturarv Stockholm | Nätverket för industrisamhällets arv 

 
Stockholmskällan: Stockholmskällan - Stockholmskällan 

 
 
Kulturarv Västernorrland Region Västernorrland - Kulturarv Västernorrland (rvn.se) 

 
Kulturarv Sjuhärad: Kulturarv Sjuhärad- Att vårda och bevara kulturarvet - 
Boråsregionen (borasregionen.se) 
 
Kulturarv Skåne: Kulturarv - Utveckling Skåne (skane.se) 

 
Kulturarv Västmanland: Regional kulturarvsstrategi 2021–2026, Västmanlands län 
(vastmanlandslansmuseum.se) 

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/fortbildning/natverk/kulturarvsakademin/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/fortbildning/natverk/kulturarvsakademin/
https://expo.vastarvet.se/overlays/vad-betyder-egentligen-kulturarv/
https://www.kulturarvstockholm.se/industrihistoria/natverket-industrisamhallets-arv/
https://stockholmskallan.stockholm.se/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/kultursamverkan2/pagaende-kultursamarbeten/abm-resurs/
https://www.borasregionen.se/evenemang/2021-08-13-kulturarv-sjuharad--att-varda-och-bevara-kulturarvet.html
https://www.borasregionen.se/evenemang/2021-08-13-kulturarv-sjuharad--att-varda-och-bevara-kulturarvet.html
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturarv/
https://www.vastmanlandslansmuseum.se/Content/129082/Regional-kulturarvsstrategi-20212026-Vastmanlands-lan.pdf
https://www.vastmanlandslansmuseum.se/Content/129082/Regional-kulturarvsstrategi-20212026-Vastmanlands-lan.pdf
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Remissvar ”Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län” 
 
 
ShareMusic & Performing Arts har tagit del av ”Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings 
län” som Region Jönköpings län har skickat ut på remiss och vill härmed lämna våra 
synpunkter på densamma. 
 
Generellt vill vi lyfta vikten av tvärsektoriellt arbete och innovativa arbetssätt. Vi ser det som 
framgångsfaktorer och skulle gärna se skrivningar i kulturplanen som, utifrån visionen om 
att bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region, konkretiserar vad dessa tre 
begrepp innebär i praktiken inom kulturområdet och pekar ut vilka sektorer som berörs för 
att en utveckling ska leda till önskat resultat. 
 
En tvärsektoriell samverkan där kulturen ges större utrymme främjar ett mångfacetterat, 
inkluderande kulturliv och samhälle där de unika tillgångarna i just Region Jönköping 
kommer i fokus. 
 
Målgrupp 
Erfarenheten från funktionshinderrörelsen och arbete med mänskliga rättigheter visar tydligt 
vikten av att ständigt namnge målgruppen och att funktionsrättsperspektivet kontinuerligt 
behöver lyftas. Det är först då personer med funktionsnedsättning blir inbegripna i 
praktiken. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett perspektiv som bör genomsyra allt och vi ser att det kan bli tydligare 
uttryckt i kulturplanen och lyftas i fler sammanhang kopplat till konkreta mål. 
 
Kulturlivets infrastruktur är ett vitt begrepp som vinner på att brytas ner ytterligare för att 
synliggöra både bredden av målgrupperna som kulturlivet ska vara tillgängligt för och 
vilken infrastruktur som ska göras mer tillgänglig, för vem, på vilket sätt. Varje målgrupp 
ställer specifika krav på utformning av infrastruktur inom kulturområdet (till exempel 
utifrån olika sorters funktionsnedsättningar) och infrastrukturen tar sig i sin tur en mängd 
olika uttryck i form av fysiska byggnader, digitala system, organisationsstrukturer etc. 
Målgruppernas behov skiljer sig även åt beroende på om de agerar som utövare, deltagare 
eller publik. 
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Ambitionen i avsnittet som handlar specifikt om tillgänglighet är hög och bra, men 
funktionshinderperspektivet kan stärkas ytterligare genom att nämna funktion som en 
parameter redan i första meningen, tillsammans med bostadsort och socioekonomiska 
villkor. 
 
Scenkonst 
Målet om ökad tillgänglighet inom scenkonstområdet bör konkretiseras så att 
tillgänglighetsbegreppets hela bredd och funktionsrättsperspektivet synliggörs. ShareMusic 
& Performing Arts arbetar utifrån målsättningen att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska 
kunna delta i, uppleva och utöva konst- och kulturuttryck av olika slag. 
 
Vi på ShareMusic & Performing Arts har lika mycket att tillföra under scenkonstrubriken 
som under tillgänglighet. Nu när beslutet om stöd genom kultursamverkansmodellen är 
fattat tänker vi att det kan finnas en poäng i att nämna oss som resurs även inom 
scenkonsten. Vi ser ett sådant omnämnande som ett sätt att synliggöra vårt arbete och vår 
roll för andra aktörer och hoppas att det kan leda till ännu fler samverkansmöjligheter med 
spännande och relevanta regionala aktörer. 
 
Barn och unga 
Målet att fler barn och unga ska få möta professionella kulturutövare är viktigt. Där kan 
ShareMusic bidra med att bredda bilden av den ”typiske” konstnären och hur ett 
konstnärskap utövas. Barn och unga behöver möta konst och kultur av hög konstnärlig 
kvalitet där utövarna återspeglar hela befolkningen. Det handlar både om att bredda synen 
på vem som får ta plats på scenen och om att skapa förebilder som barn med olika sorters 
funktionsnedsättning kan spegla sig i. 
 
Professionalisering 
Kulturplanens strävan efter att etablera fler regionala konstnärliga utbildningar och i 
förlängningen knyta fler konstnärer till regionen går hand i hand med ShareMusics mål om 
ökad professionalisering inom kultursektorn. För ShareMusic är möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att verka professionellt en nyckelfråga. 
 
ShareMusic uppmuntrar regionen att ta vara på möjligheten att skapa en unik 
utbildningsprofil där ett inkluderande förhållningssätt är genomgående i de utbildningar 
som ges regionalt och där människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till 
utbildningar som blir ett första steg till en professionell konstnärlig karriär.  
 
Digitalisering 
Digitalisering nämns på ett par ställen, men med tanke på hur central den digitala tekniken 
har blivit generellt och hur betydelsefull den är för inkludering och tillgänglighet skulle vi 
välkomna ett större fokus på att utnyttja, utforska och inte minst utveckla digital teknik på 
ett både innovativt och konstnärligt sätt med målet att fler kan delta på sina egna villkor.  
 



 

 
 

ShareMusic & Performing Arts  |  Box 56  | 563 22 Gränna  | Sweden 
www.sharemusic.se 

Digitala verktyg och hybridplattformar hjälper verksamheter att nå ut till fler deltagare från 
fler målgrupper och att minska geografiska avstånd. Då utvecklingen inom detta område 
fortfarande är i sin linda ser vi att regionen kan spela en viktig roll genom att initiera 
utvecklingsprojekt samt uppmuntra och stötta aktörer som arbetar med utformande av 
digitala verktyg och hybrida lösningar inom kulturområdet. 
 
Forskning 
Med tanke på den centrala roll Jönköping University med Jönköping Academy spelar i 
regionen saknar vi forskningens roll i strategin/planen. Tvärsektoriell samverkan med 
akademin ser vi som en förlängning av de bildningstankar ni lyfter så tydligt och fint. 
 
 
Sammanfattningsvis tycker vi på ShareMusic & Performing Arts att det finns stor potential 
inom kulturområdet i Region Jönköping och vi ser fram emot att vara delaktiga i det 
kommande utvecklingsarbetet. 
 
Som en av många regionalt verkande kulturaktörer vill vi på lång sikt bistå med både 
kompetens och en mångfacetterad verksamhet i syfte att bidra till uppfyllande av den 
regionala visionen. Vi vill arbeta genreöverskridande och tvärsektoriellt, samt inte minst 
bidra med vår kunskap om internationellt arbete, våra internationella perspektiv och 
kontakter. 
 
Om regionens alla aktörer samverkar brett och konkret är vi övertygade om att många 
intressanta synergier skapas som utvecklar regionen och såväl synliggör som tillgängliggör 
det som är unikt, hållbart och attraktivt i Region Jönköpings län. 
 
 
 
 
 







From:                                 Sanglert Carl-Johan
Sent:                                  Wed, 1 Jun 2022 15:12:40 +0000
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             Dnr: RJL 2022/525

Remissvar angående Förslag till Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
Länsstyrelsen delar Regionen Jönköpings syn på kulturmiljöns betydelse för regional identitet och 
utveckling. Länsstyrelsen vill emellertid i detta sammanhang framhålla kommunernas betydelse som 
kulturarvsaktörer och betydelsen av den kommunanala samhällsplaneringen för att utveckla och 
tillvarata kulturmiljövärden i regionen. Kommunerna spelar en viktig roll både för att bevara och utveckla 
fysiska kulturmiljövärden i samhällsplaneringsprocessen och för att tillvarata och utveckla frågor om 
medborgerliga rättigheter och medbestämmande i människors vardagsmiljö. Kommunernas tillgång till 
antikvarisk kompetens och kulturmiljöunderlag är avgörande både för att tillvarata kulturmiljövärden i 
plan- och byggprocessen och för att tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen vill därför 
framhålla Regionens strategiska betydelse för det regionala kulturmiljöarbetet och att Region Jönköping 
kan fylla en viktig funktion för att samordna och stödja regionens kommuner i arbetet med att 
säkerställa tillgången till antikvarisk kompetens och kunskapsunderlag. 
 
Carl Johan Sanglert 
 
__________________________
Carl Johan Sanglert
Kulturmiljösamordnare

Kulturmiljöenheten / RUS 
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Direkttelefon 010-2236334
lansstyrelsen.se/jonkoping

För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Remissvar gällande: 

Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län 
av Miljöpartiet de Grönas regiongrupp. 

 

 

Bakgrund och utgångspunkter 
 

Den regionala utvecklingsstrategin beskrivs som en bakgrund, därför bör kanske inte de 
kulturpolitiska målen ”förhålla sig” till den regionala utvecklingsstrategin. Det räcker med att den är 
en allmän bakgrund och utgångspunkt.  

Förslag:  

Stryk: ”De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i den regionala kulturplanen 2023-2025 förhåller 
sig till den regionala utvecklingsstrategin” 

Flytta: ”Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att 
nå gemensamma målsättningar” till stycket ovanför.  

Stryk: ”Samtidigt är”  

 

Regionala kulturpolitiska mål 
Bra mål! 

Strategiska principer 
Vägledningsprinciperna är väl formulerade, vi gillar det! 

Kulturpolitiska prioriteringar 
Kulturlivets infrastruktur 
Vi gillar det dubbla fokuset, det ger en extra dimension till kulturpolitiken. Välformulerat och bra 
skrivet.  

Barn och Unga 
Regionens kontakt med kulturskolorna skapar en god infrastruktur för barn och ungas medverkan i 
kulturlivet. Det bör dock bara vara första steget, våra instutitioner bör ges uppdraget att fylla den 
infrastrukturen med meningsfullt innehåll.  

Med det sagt ska vi också komma ihåg att kulturskolorna inte når alla barn, här är 
ungdomsorganisationer och skolan exempel på parter det bör arbetas med.  



Tillgänglighet 
Lägg till i första stycket: 
Mångfald är grogrunden för kreativitet och skapande. 

Hållbarhet och hälsa 
Bra att göra Agenda 2030 kopplingen här, kanske ska det även göras i bakgrunden och 
utgångspunkterna? Sista målet kan även innehålla deltagande bredvid upplevelse och eget skapande.  

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 
Fungerar väl 

Samverkan och dialog 
Väldigt viktig mening tycker vi är:  

Men medan kulturföretag är huvudsak för näringspolitiken, förutsatt att de skapar tillväxt och 
arbetstillfällen, är de för kulturpolitiken enbart medel, aldrig mål i sig. 

Konst och kulturområden 
Arkiv 
Bra formuleringar 

Biblioteksutveckling och läsfrämjande 
Bra formuleringar 

Museer, kulturarv och kulturmiljö 
Bra formuleringar 

Folkbildning 
Bra formuleringar, särskilt biten om aktivt medskapande 

Fristad 
Viktigt arbete som vi stödjer helhjärtat. Bra med kompetensstöd till kommunerna 

Hemslöjd 
Spännande med hållbarhetsperspektivet, det ser vi fram mot att se utvecklingen av.  

Bild, form och design 
Det är viktigt att identifiera utmaningarna, vi bör dock också även lyfta de goda exemplen på ny 
verkasamhet. 

Film och rörlig bild 
Bra att det nya produktionssättet belyses och ges stöd. Animationsverksamheten bör kanske också 
lyftas in här?  

Litteratur 
Den internationella poesifestivalen kan göra sig bland de uppräknade verksamheterna. I övrigt bra 
formulerat 

Scenkonst - teater, dans, musik och samtida cirkus 
Kulturrättens verksamhet borde beskrivas under barn och unga, då utbudet är bredare än bara 
scenkonst men verksamheten bara riktar sig till barn och unga.  



Vi skulle också vilja se ett visionsarbete om Spiras framtid genomförd med politik, ledning, personal, 
besökare, övrigt kulturliv och kunder.  

Dans 
Bra formuleringar 

Musik 
Digitaliseringen ska nyttjas, inte utnyttjas!  

Samtida cirkus 
Bra att cirkusen får sin plats i kulturplanen 

Spelkultur 
Fantastiskt att spelkulturen äntligen får plats i kulturplanen.  

 

Kulturpolitisk organisation, roller och uppdrag 
Inga kommentarer förutom att det är bra att processerna för Implementering och revidering samt 
Uppföljning och utvärdering definieras. 

 

Slutord:  
En väldigt bra kulturplan med starka och välgenomtänkta formuleringar, vi ser fram emot att hjälpa 
till med förverkligandet. 
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Till:
Region Jönköpings län
E-post: regionen@rjl.se
Datum: 2022-06-02 

Konstnärernas Riksorganisations remissyttrande över 
Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-2025, 
Diarienr: RJL 2022/525
Konstnärernas Riksorganisation arbetar aktivt med frågor som rör bild- och form-
konstnärernas villkor inom kultursamverkansmodellen och lämnar härmed syn-
punkter på remissversionen av Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-2025 
(Dnr: RJL 2022/525) för våra medlemmars räkning.

Konstnärernas Riksorganisation företräder drygt 3 400 professionella bildkonstnä-
rer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och 
goda villkor för bild- och formkonstnärer. I Jönköpings län har vi 21 medlemmar.

Med vänliga hälsningar

Sara Edström, 
riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation 

Hans Fredholm, 
talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Jönköpings län

Konstnärernas Riksorganisation 
Växel: 08-54 54 20 80
Adress: Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm
E-post: kro@kro.se
Webb: www.kro.se

Kontaktperson:
Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Mobil: 070-275 59 29
E-post: jon.brunberg@kro.se
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Inledning
Kultursamverkansmodellen har medfört ett ökat regionalt bestämmande över kul-
turpolitiken. Detta innebär fler möjligheter att utveckla förutsättningarna och forma 
framtiden för det regionala konstlivet. Ett vitalt och utforskande konstliv kräver att 
konstnärerna kan verka under rimliga arbetsvillkor. 

Bild- och formkonstnärer är en av de konstnärliga yrkesgrupper som har absolut 
lägst inkomster. Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas demografi, inkomster 
och sociala villkor från 2016 visar att den sammanräknade medianinkomsten för 
bildkonstnärer är 13 138 kr i månaden före skatt. Det kan jämföras med hela befolk-
ningen vars medianinkomst är 24 172 kr i månaden före skatt.1 Det behövs satsning-
ar som säkerställer att bild- och formkonstnärer får skäliga ersättningar när de arbe-
tar med till exempel utställningar, gestaltningsuppdrag, föreläsningar eller andra 
uppdrag för regionala och kommunala arrangörer och andra aktörer med regionalt 
och kommunalt stöd.

Region Jönköpings läns kulturplan utgår från både nationella och regionala kultur-
politiska mål. I Regeringsformens första bestämmelse för statsskickets grunder an-
ges att ett av de grundläggande målen för den offentliga verksamheten är den enskil-
des kulturella välfärd. I förhållandet till den enskilde förskriver grundlagen att var 
och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift 
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter 
och känslor. Det offentliga har således att eftersträva en kulturell välfärd för med-
borgarna samt också yttrandefrihet (innefattande konstnärlig frihet) för den enskil-
de konstnären och andra. Den kulturella välfärden förutsätter dock att den enskilde 
konstnären inte bara kan utöva den yttrandefrihet som anges utan också har en reell 
möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt.2 

De nationella kulturpolitiska målen anger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utma-
nande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhäl-
lets utveckling”. Vi vill inskärpa att bättre ekonomiska och sociala villkor är en 
mycket viktig förutsättning för att de kulturpolitiska målen skall kunna uppnås. 
Utan goda villkor för bild- och formkonstnärerna kan de inte vara den dynamiska, 
utmanande och obundna kraften, vilket också påverkar medborgarnas möjligheter 
att ta del av konst, och den konstnärliga kvalitet som är tänkt att prägla samhällets 
utveckling.3

Goda villkor som gör det möjligt för professionella bild- och formkonstnärer att för-
sörja sig på den konstnärliga verksamheten är också en förutsättning för att regio-
nerna ska kunna uppfylla sitt särskilda ansvar enligt förordningen om stöd till regio-
nal kulturverksamhet (2010:2012) att främja en god tillgång till professionell bild- 
och formkonst för länets invånare.4

Många offentliga verksamheter följer FN:s globala mål Agenda 2030, något som 
också lyfts i kulturplanen. Vi vill här lyfta Mål 8 under Agenda 2030 som vägledande 

1 Konstnärsnämnden, Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor (2016), tabell 20. 
2 Sveriges riksdag, Regeringsformen, 1 kap. 2 §; 2 kap. 1 §.

3 Kulturrådet, De nationella kulturpolitiska målen, <https://www.kulturradet.se/om-oss/sa-arbetar-
vi/kulturpolitiska-mal/>, hämtad 2022-02-25.

4 Sveriges riksdag, Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet, §8.
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även för goda villkor för bild- och formkonstnärer: “Anständiga arbetsvillkor främjar 
en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten”.5

Synpunkter på kulturplanen

Övergripande synpunkter på remissutgåvan
Vid en första genomläsning av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län slås 
vi av att den är stringent, informativ och välstrukturerad. Vår uppfattning är att kul-
turplanen drar upp riktlinjer för området professionell bild- och formverksamhet 
som är väl i linje med våra uttalade prioriteringar och visar att regionen är väl insatt 
i såväl terminologi som förutsättningarna för bild- och formkonstnärers verksamhe-
ter.

Vi noterar dock att tredje part har lett processen att ta fram kulturplanen, vilket är 
ovanligt. Vi förutsätter att den kunskap som behövs för att skriva kulturplanen har 
inhämtats i god ordning så att planen har förutsättningar för att genomföras. Vår 
farhåga är att värdet av kulturplaner urholkas om uppdraget att ta fram den görs för 
långt ifrån kulturlivets och kulturpolitikens aktörer i regionen och att det kan häm-
ma den samverkan mellan region, kommuner och kulturliv som är så avgörande för 
att kultursamverkansmodellen ska fungera.

Avsnittet ”Bild, form och design” (s. 11-12)

Professionell bild- och formverksamhet

Kulturrådet införde 2018 professionell bild- och formverksamhet som ett specifikt 
kulturområde i kultursamverkansmodellen. 

I kulturplan 2023-2025 för Jönköpings län har design lagts till begreppet bild och 
form. I prioriteringarna talas det om bildkonst, form och design. Vi anser att det 
skapar otydlighet. När vi använder begreppet ”bild- och formkonstnär” inbegriper 
det bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi rekommenderar Region 
Jönköpings län att använda ”bild och form” som övergripande begrepp.

Vi föreslår därför en ändring av rubriken för området (på sid 11) till ”Professionell 
bild- och formverksamhet” för att överensstämma med Kulturrådets kategorisering.

Regionens prioriterade områden för bild, form och design
Region Jönköpings län listade i sin kulturplan 2018-2020 (som gäller även 2022), 
under avsnitt ”Bild och form” på sid. 21, tre prioriteringsområden för kulturutveck-
ling inom bild och form. I den nu föreliggande remissutgåvan av kulturplanen har 
formuleringen om vad regionen vill göra ändrats till ska vilket stärker prioritering-
arna och ger tydlighet. De prioriterade områdena har också utökats till sju punkter.

Avsnittet ”Bild, form och design” tar upp många prioriteringar som vi skriver under 
på men kulturplanen ger liten inblick i hur dessa ambitioner ska bli verklighet under 
planperioden. Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län innehåller många am-
bitiösa och goda föresatser som vi föreslår följs upp i en handlingsplan för bild- och 
formområdet. 

5 UNDP, Globala målen, <www.globalamalen.se>, Mål 8, hämtad 2022-02-15.
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Om så inte redan gjorts skulle en kartläggning om konstnärernas förutsättningar och 
arbetsvillkor i regionen kunna ligga till grund för en handlingsplan för bild- och 
formområdet under kommande kulturplaneperiod. Det skulle förstärka kulturpla-
nen 2023-2025 markant då planen anger flera omfattande punkter under priorite-
ringar för området men inte berör när, var eller hur insatserna ska ske.

En handlingsplan kan bli avgörande för att målen ska uppnås och att framgångar så-
väl som svårigheter kan utvärderas.

Vi ser gärna att Region Jönköping stöttar kommunerna i att ta fram egna handlings-
planer för bild- och formverksamhet. Regionen skulle kunna ta stöd i manualen ”Så 
kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” som Konstnärernas Riksorganisa-
tion har tagit fram.6 

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att Region Jönköpings län:

 Skapar en handlingsplan för hur professionell bild- och formverksamhet 
skall kunna utvecklas i regionen som inbegriper hela sektorn.

Utställningsmöjligheter
Det finns begränsade möjligheter för bild- och formkonstnärer i länet att ställa ut el-
ler på annat sätt visa sina verk för en publik, vilket också konstateras i kulturplanen 
på sid. 11. Detta är något som Region Jönköpings län borde arbeta på att förändra. 
En egen, permanent konsthall dedikerad för samtidskonst skulle kunna lyfta konstli-
vet i länet rejält. Ett annat förslag är att genomföra ett större, återkommande, konst-
evenemang i länet. På så sätt kan också regionen bättre uppfylla ansvaret, enligt för-
ordningen om stöd till regional kulturverksamhet, att främja en god tillgång för lä-
nets invånare till professionell bild- och formkonst. Det kan också locka fler bild- 
och formkonstnärer att vilja bosätta sig i länet. 

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att Region Jönköpings län:

 Gör en översyn över utställningsmöjligheterna i länet för samtidskonst

 Skapar en eget utställningsrum eller konsthall för samtidskonst.

 Tar initiativ till ett större, återkommande, konstevenemang i länet.

MU-avtalet
Avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) reglerar ersättning-
ar till bild- och formkonstnärer vid utställningsuppdrag. Avtalet är bindande för 
statliga aktörer men skall vara vägledande för alla utställningsarrangörer med of-
fentlig finansiering och är i dag branschpraxis. Tyvärr får många utställande konst-
närer trots detta sällan ersättning för sitt arbete före, under och efter en utställning 
(medverkansersättning). Detta är oacceptabelt. Därför är det också av största vikt att 
det skrivs in i strategiskt viktiga dokument, som kulturplanen, att MU-avtalet skall 
följas. 

Kulturrådets översyn av MU-avtalet från 2021 visar att hela 93% av de utställnings-
arrangörer som har regioner som huvudman uppger att de följer MU-avtalet och att 
inkludera både utställningsersättning och medverkansersättning. Däremot finns det 
försvinnande få regionala utställningsarrangörer som gör utställningar med sam-

6 Konstnärernas Riksorganisations, Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik (2018), 
<http://kro.se/rapporter/sa-kan-kommunen-kvalitetssakra-sin-konstpolitik-2017>. 
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tidskonst. Bara 19 regionala utställningsarrangörer i hela landet bedömdes ha ut-
ställningar med samtidskonst och därför vara av intresse i Kulturrådets undersök-
ning, att jämföra med 163 kommunala utställningsarrangörer.7

I Kulturrådets översyn blir det tydligt att kommuner och det ideella konstlivet står 
för merparten av utställningsmöjligheterna i landet men att de varken har tillräckli-
ga resurser för att producera utställningar eller betala skäliga ersättningar. 76% av 
kommunala utställningsarrangörer säger sig följa MU-avtalet, men 44% betalar bara 
den obligatoriska utställningsersättningen och hela 86% uppger att de alltid eller 
ofta bara avtalar om miniminivåer för utställningsersättning. Det innebär att många 
utställande konstnärer sällan får ersättning för sitt arbete före, under och efter en 
utställning (medverkansersättning).

Med tanke på att kommunerna och det ideella konstlivet står för mycket av utställ-
ningsverksamheterna i regionerna anser vi att regionerna i hela landet bör arbeta för 
att hitta lösningar för att kunna betala skäliga ersättningar i samband med utställ-
ningsuppdrag, i samverkan med stat, kommuner och det lokala konstlivet.

Vi pekar gärna på Region Västra Götaland som en nationell förebild eftersom regio-
nen har insett att det är orimligt att konstnärer ska arbeta gratis och därför 2017 i ett 
första steg satsade en miljon kr extra bara för att finansiera medverkansersättning 
hos 10 utställningsarrangörer. I deras kulturplan för 2020-2023 står: ”För att göra 
Västra Götaland till en attraktiv produktionsplats för samtida konst har kulturnämn-
den successivt ökat stödet för medverkans- och utställningsersättning (MU-ersätt-
ning) till konstinstitutioner med regionala uppdrag”.8

På Konstnärernas Riksorganisations hemsida finns 17 skäl för att, vid sidan av de 
grundläggande principerna om skäliga avtalsvillkor, tillämpa MU-avtalet för att 
konstnärerna ska få skäliga ersättningar. På hemsidan finns också praktiska verktyg 
såsom mallar för avtal och budgetering för konstnärers medverkansersättning, ta-
beller för utställningsersättning, med mera.9

Kulturplanens skrivningar om MU-avtalet
Vi tycker den femte prioriteringspunkten för bild- och form i kulturplanen, att regio-
nen ska ”avsätta medel till utställningsaktörer för medverkansersättning”, är alldeles 
utmärkt. Att konstnärer ofta inte får betalt för den arbetstid de lägger ner före, un-
der och efter en utställning är oacceptabelt och det gläder oss att Region Jönköpings 
län på detta sätt visar en tydlig avsikt att tillämpa MU-avtalet fullt ut.

Vi uppmuntrar Region Jönköpings län att skapa en pott med medel som öronmärks 
för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer, något som till exempel Region Kro-
noberg har gjort. Med tanke på den bristfälliga infrastrukturen för utställningar i lä-
net och bristen på platser att visa bild- och formkonst föreslår vi att även ideella ar-
rangörer skulle kunna söka medel ur en sådan MU-pott.

Tyvärr skapar vissa skrivningar om MU-avtalet i kulturplanen otydlighet. Här står i 
sista stycket på sid. 11 att ”Andra verksamma åtgärder kan vara att … avsätta medel 

7 Kulturrådet, MU-avtalet, rapport (2021), s. 10,13-14.

8 VGR, pressmeddelande, <https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/vastra-gotalandsregio-
nen-miljonsatsar-starker-mu-avtalet-26333>, hämtad 2022-02-25 ; VGR, Kulturplan 2020-2023, 
s. 25.

9 Konstnärernas Riksorganisation, 17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-
avtalet, <http://kro.se/rapporter/17-skal-for-kommuner-regioner-och-arrangorer-att-tillampa-mu-
avtalet/>.
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för att erbjuda medverkansersättning till de konstnärer som ställer ut på institutio-
ner som följer det s k MU avtalet”. Konstnärernas ska ersättas för sin medverkan 
före, under och efter en utställning. Det är inte något som en arrangör kan välja att 
erbjuda (Se 3-4 §§ MU-avtalet, https://kro.se/media/documents/MU21_sv.pdf).

Vi vill att regionen säkerställer att avtalet för Medverkans- och utställningsersätt-
ning (MU-avtalet) alltid tillämpas för bild- och formkonstnärer som ställer ut i länet, 
inklusive omkostnader, produktionskostnader och arbetstid före, under och efter en 
utställning, och att arrangörer och andra konst-, form- och designverksamheter som 
får regionalt stöd ges ekonomiska förutsättningar att kunna ge skäliga ersättningar 
vid utställningar, panelsamtal, föreläsningar samt andra uppdrag och projekt. Ge-
nom att tydligt prioritera detta i regionens egen budget skapas också förutsättningar 
för att Kulturrådet ska skjuta till mer medel.

Vi föreslår att regionen utarbetar en åtgärdsplan med ambitionen att MU-avtalet ska 
tillämpas i hela länet och genomför kompetenshöjande insatser gentemot kommu-
nerna kring hur de kan följa MU-avtalet. Vi rekommenderar också att regionen utar-
betar en konstnärspolicy som reglerar hur regionen skall avtala om arvoden, med 
mera, när den anlitar bild- och formkonstnärer.

Vi understryker vikten av att regionen tar på sig inte bara ett ekonomiskt ansvar 
utan också ett utbildningsuppdrag gällande MU-avtalet. Vi rekommenderar en for-
mulering som påminner mer om den från Region Jönköpings läns Kulturplan 2018-
2020 på sidan 21 ”Region Jönköpings län medverkar till att informations- och ut-
bildningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för institutioner, kommuner och 
konstnärer, och är grundläggande vid bedömning av ansökningar och samarbeten 
inom området.” 

Konstnärernas Riksorganisation vill att Region Jönköpings län:

 utarbetar en åtgärdsplan för att säkerställa att avtalet för Medverkans- och 
utställningsersättning (MU-avtalet) alltid tillämpas för bild- och formkonst-
närer som ställer ut i länet

 säkerställer att kulturplanens prioritering att ”avsätta medel till utställnings-
aktörer för medverkansersättning” också genomförs i praktiken. 

 skapar en MU-pott för medverkans- och utställningsersättning som även 
kommunala och ideella utställningsarrangörer kan söka medel ur.

 formulerar om skrivningar i kulturplanen som skapar otydlighet kring hur 
MU-avtalet skall tillämpas av regionen.

Den offentliga konsten
I Region Jönköpings läns riktlinjer för konstinköp står det att regionen ”strävar ef-
ter att följa rekommendationen att en procent ska avsättas till konstnärlig gestalt-
ning” (vår kursivering). I kulturplanen (sid. 12) är ordalydelsen att man sedan 2016 
arbetar med enprocentsregeln för nybyggnationer och större ombyggnader och un-
der prioriteringarna skrivs att man ska tillämpa enprocentsregeln vid gestaltning i 
Region Jönköpings läns lokaler.  Dessa formuleringar skapar motstridiga bilder av 
hur Region Jönköpings län arbetar med enprocentsregeln som skulle behöva förtyd-
ligas. 

Följande skrivning på sid 12 i Kulturplan 2023-2025 är enligt vår mening olycklig: 
”Region Jönköpings län avsätter medel för konstnärlig gestaltning i samband med 
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ny- om- eller tillbyggnad av sina fastigheter. Detta förhållningssätt kan även omfatta 
konstnärlig medverkan inom ramen för olika byggprojekt.” Vi rekommenderar att 
den sista meningen omformuleras eller förtydligas. Vi ser det som självklart att 
konstnärer medverkar i byggprojekt som inkluderar konstnärliga gestaltningar.

Arbetet med att implementera enprocentsregeln borde kompletteras med en över-
gripande konstpolicy för hur regionen ska arbeta med konstnärliga gestaltningsupp-
drag som också omfattar hur lös och platsbunden konst skall hanteras. Vi rekom-
menderar också att regionen tar fram en konstnärspolicy med riktlinjer för hur regi-
onen skall agera när den ger uppdrag till konstnärer.

Vid stora byggprojekt borde regionen överväga möjligheten att avsätta en del av de 
medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig 
konst i delar av regionen där det inte byggs lika mycket.

Konstnärernas Riksorganisation vill att Region Jönköpings län:

 Förtydligar i kulturplanen hur regionen arbetar med enprocentsregeln.

 Skapar en övergripande konstpolicy för hur regionen arbetar med konstnärli-
ga gestaltningsuppdrag.

Nya rekommendationer för gestaltningsuppdrag
Konstnärernas Riksorganisation har utarbetat nya rekommendationer för konstnär-
liga gestaltningsuppdrag som både beställare och konstnärer kan använda för att 
identifiera och undvika sådant som kan orsaka problem. Rekommendationerna lyf-
ter sådant som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser, 
från förberedelse till offentlig upphandling, genomförande och förvaltning. Här av-
handlas allt från upphandlingar, konstkonsulenter och bygglov till budgetering och 
armlängds avstånd.10

Gestaltad livsmiljö
Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) presenterades i 
februari 2018. Politiken tar här ett helhetsgrepp på den ”gestaltade livsmiljön” vilket 
också inbegriper offentlig konst. Det politiska målet slår fast att: 

”…arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhälls-
bygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag ut-
ifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, 
ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar 
varandra.”11

Det är av yttersta vikt att tillse att bild- och formkonstnärernas arbets- och avtalsvill-
kor tillgodoses och att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas inom poli-
tikområdet gestaltad livsmiljö, och att Konstnärernas Riksorganisation och våra re-
gionala företrädare involveras som en naturlig samtalspart och remissinstans i det 
arbetet. 

10 Konstnärernas Riksorganisation, Rekommendationer Konstnärliga gestaltningsuppdrag (2021), 
<http://kro.se/rapporter/rekommendationer-konstnarliga-gestaltningar/>.

11 Boverket, Politik för gestaltad livsmiljö, <https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitek-
tur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/>. 
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Resurscentrum för bild och form
Region Jönköpings län har anställda kulturutvecklare/konstkonsulenter som arbe-
tar med att utveckla verksamheter och stötta både kommuner och det regionala kul-
turlivet. Regionen skulle kunna vidareutveckla det arbetet genom att utreda möjlig-
heten att skapa ett resurscentrum för bild- och formkonsten med uppdrag att stärka 
infrastrukturen och förutsättningarna för konstnärer och underlätta för kommuners 
arbete med exempelvis enprocentsregeln och MU-avtalet. Ett sådant centrum skulle 
kunna erbjuda rådgivning anpassad efter bild- och formkonstnärers behov och en 
fysisk mötesplats som strategiskt samlar och samordnar det regionala konstlivet, or-
ganisationer, myndigheter och näringsliv.

På Region Jönköpings läns hemsida står att regionen ”ska fortsätta det långsiktiga 
arbetet med en samlande resursplattform för bild och form i länet” vilket antyder att 
det finns en ambition att skapa en funktion som skulle kunna bli ett resurscentrum.

Flera regioner i Sverige har valt att satsa på resurscentrum för bild och form, som 
Konst i Blekinge, Resurscentrum för Konst i Norrbotten och Konst i Halland. Även 
Region Västmanland kommer driva ett sådant projekt under ett år.

Konstnärernas Riksorganisation föreslår att Region Jönköpings län:

 utreder möjligheten att skapa ett resurscentrum för bild- och formkonsten 
med uppdrag att stärka infrastrukturen och förutsättningarna för konstnärer 
i länet.

Ateljéer och andra produktionsplatser
På sid. 11 i kulturplanen uppges att produktionsplattformar och kollektivverkstäder 
skulle kunna stärka verksamhetsområdets infrastruktur. Vi instämmer till fullo. Ett 
levande konstliv i en region kräver inte bara platser att visa konst på utan också att 
det finns adekvata produktionslokaler, som ateljéer och kollektivverkstäder till hyror 
som professionella bild- och formkonstnärer med låga inkomster har råd med. 

Ett sätt att säkerställa detta är att inrätta ateljéstöd för bild- och formkonstnärer. Ett 
sådant stöd finns redan i vissa kommuner, som Stockholms stad, Uppsala och 
Värmdö. Regionen skulle kunna följa efter med liknande stödordningar på regional 
nivå för att säkerställa att nå ut till bild- och formkonstnärer i alla länets kommuner. 
Ett annat sätt att stärka infrastrukturen är att införa så kallade ”kulturhyra” som i 
Göteborg där Kommunstyrelsen 2020 beslutade att anta en ny modell för hyressätt-
ning av lokaler för kultur- och föreningslivet som innebär en fast hyresnivå oavsett 
skick och läge.12 

Vi vill också se att ateljéer och andra konstnärliga produktionsplatser får en naturlig 
plats i stads- och samhällsplaneringen. I vår rapport ”Ateljéerna i Sverige” kan ni 
läsa mer om bild-och formkonstnärers arbets- och produktionslokaler.13

12 Stadsledningskontoret Göteborgs stad, Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler 
för förenings- och kulturliv, Dnr 1281/16, antaget i kommunstyrelsen 2020-02-05. 

13 Konstnärernas Riksorganisation, Ateljéerna i Sverige (2021), <http://kro.se/rapporter/ateljeerna-
i-sverige/> . 
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Konstnärernas Riksorganisation föreslår att Region Jönköpings län:

 Kartlägger behovet av adekvat infrastruktur för bild- och formsektorn i Jön-
köpings län.

 Anslår medel för riktade näringsbidrag till ateljéföreningar, kollektivverkstä-
der och andra konstnärliga produktionsplatser i länet. 

Sammanfattning
Även om kulturplanen är relativt kortfattad och översiktlig så anser vi att den i det 
stora hela visar att regionen är väl insatt i såväl terminologi som förutsättningarna 
för professionella bild- och formkonstnärers verksamheter. Här finns insiktsfulla 
formuleringar som pekar på svårigheter såväl som möjligheter för bild- och form-
konstsektorn i Jönköpings län.

Tyvärr hittar vi på flera ställen olyckliga och vaga formuleringar kring viktiga frågor, 
men ser också att flera av dessa enkelt kan åtgärdas i arbetet med den slutliga kul-
turplanen. 

Vi anser att flera av de prioriteringar som regionen listar för bild- och formområdet 
kan vara gynnsamma för bild- och formkonstnärerna vilket i sin tur är avgörande för 
ett levande konstliv i Jönköpings län. Det rör inte minst prioriteringen om att avsät-
ta medel för medverkansersättning för utställande konstnärer, vilket är en mycket 
viktig fråga för våra medlemmar.

Det är dock avgörande att de ambitioner som uttrycks i kulturplanen också blir verk-
lighet. Därför vill vi återigen påminna om vikten att skapa en handlingsplan för hur 
professionell bild- och formverksamhet skall kunna utvecklas i regionen som inbe-
griper hela sektorn.

Vi hoppas att Region Jönköpings län tar till sig våra synpunkter och förslag och ar-
betar in dem i den slutliga versionen av kulturplanen.
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From:                                 Malena Sandahl
Sent:                                  Thu, 2 Jun 2022 12:16:35 +0000
To:                                      Region Jönköpings län
Cc:                                      Löf Cajsa; Elna Svenle
Subject:                             Fwd: Kommentarer kulturplan

Hej,
härmed insänds Vandalorums remissvar gällande den nya kulturplanen för vårt län, vänligen se 
kommentarer nedan. 
Tveka inte att återkomma vid eventuella följdfrågor. 
Med vänlig hälsning, 
Malena Sandahl
Administrativ chef
Vandalorum 

 

• Ofta nämns bara "konstnärer" som i "skapa förutsättningar för konstnärer att bo och verka 
i länet". Jag skulle föreslå att man lägger till "formgivare" eller "designer" konsekvent i 
hela texten.

• Texten anger att länet har "många små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin 
(plast, metall och trä)". Här finns ju även många riktigt stora företag varför jag föreslår att 
man tar bort "små och medelstora" och bara skriver "många" eller "ett stort antal". 
Materialen man jobbar med här är ju väldigt många (mer än plast, metall och trä). Bl a är 
gummiindustrin väldigt omfattande. Jag skulle föreslå att man inte listar vilka material 
som bearbetas här eftersom det blir exkluderande, eller att man skriver "bl.a. plast, 
gummi, metall och trä".

• "Närhet till landets tre storstadsregioner" kanske kan ändras till "mitt emellan landets tre 
storstadsregioner"?

• "Företag inom produktionsindustrin" kan kanske ersättas med "företag inom industrin" 
eller "industriföretag"?

• Det står att dessa företag kan attrahera de "som arbetar skulpturalt eller med 
gestaltningsuppdrag". Jag menar att de lockar långt fler än så - en majoritet av de 
konstnärer och formgivare som ställer ut hos oss, oavsett uttryck, söker någon form av 
samarbete eller utbyte med industrin i området. Det kan handla om material, teknik eller 
annan expertis. Jag skulle föreslå att man tar bort "kan attrahera..." och skriver "som 
attraherar många formgivare och konstnärer som arbetar exempelvis med 
produktutveckling, skulptur eller gestaltningsuppdrag".

• Det står att Vandalorum är ett "nav för form och design". Ca 50% av vad vi visar och 
arbetar med är konst, 50% design, varför jag skulle föreslå att man skriver "nav för konst 
och design" istället.

• Det står att länet har "få offentliga konstinstitutioner". Här kanske det vore bra att nämna 
att det finns flera ambitiösa utställningsverksamheter i annan regi (såsom Vandalorum, 
Smålands konstarkiv, Österängen).



• Det står att länet ska etablera konstnärsresidens - bör vara "residens för konstnärer och 
formgivare"?

• Är det endast medverkansersättning (inte utställningsersättning) som man avser avsätta 
medel för?

• Inget omnämnade av det största interregionala konstprojektet görs? Smålandstriennalen är 
en omfattande satsning mellan utställningsaktörer i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar 
län.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 131 Remiss: Förslag till Regional kulturplan
Region Jönköpings län 2023-2025
Dnr KS 2022/173

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen Jönköpings län
2023-2025, samt

att Aneby kommun ställer sig bakom följande remissvar;

Remissvar
Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen som helhet. Det är
en styrka att planen finns som grund för fördelning av de statsbidrag som Statens
kulturråd beslutar om. Den regionala utvecklingsstrategin ligger helt i linje med de
mål som Aneby kommun strävar mot vad gäller hållbarhet, attraktivitet,
tillgänglighet, att vara smart och kompetent vilket är kopplat till Agenda 2030. De
regionala kulturpolitiska målen sammanfattar de nationella målen på ett gott sätt.
Aneby kommun ställer sig bakom kulturpolitikens syfte och delar uppfattningen
om kulturens betydelse för det demokratiska samhället samt hur våra
demokratiska värderingar kan genomsyra det kulturpolitiska arbetet.

Planen tar fram strategiska principer för det kommande arbetet och framhåller
vikten av en armlängds avstånd från politik å ena sidan och olika kulturuttryck
inklusive museiverksamhet å andra sidan för ett fritt och demokratiskt kulturliv.
Det ger kulturlivet en demokratisk öppenhet, konstnärliga kvalitén som ett
föränderligt mål samt ger social relevans för att bidra till att skapa livsmiljöer och
verksamheter som upplevs meningsfulla och stimulerande av de som lever och
verkar i dem. Vår kommun har god hjälp av samordnarna på regionen inom ex
bild och dans vilket är värdefullt för oss i vår utveckling att skapa kulturmöten
inom olika områden. Nytt är arbete med spelkultur och det arbetet har redan
startat på Biblioteket i Aneby.

Under riksteatern ligger kulturrätten (barn och unga). Detta finns inte upptaget i
Kulturplanen utan är en del aven verksamhet som stöds av Region Jönköpings
län. Den ger rätten till barn och unga att möta kultur vilket är viktigt för Aneby
kommun. Genom kulturrätten får vi tips på aktiviteter, medel för att kunna
uppleva professionell kultur samt resa till ett kulturarrangemang. Kulturplanen
berör hela länet och lyfter fram hur man skall ta tillvara det som är lokalt och ge
kommunerna stöd i samarbetet med regionen. För Anebys del är det viktigt att det
får färga arbetet i hela länet och inte enbart i de stora kommunerna. Aneby har ett
rikt kulturliv och vi delar uppfattningen att ett rikt fritids -och kulturliv ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.

Ärendebeskrivning
Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen som helhet. Det är
en styrka att planen finns som grund för fördelning av de statsbidrag som Statens
kulturråd beslutar om. Den regionala utvecklingsstrategin ligger helt i linje med de
mål som Aneby kommun strävar mot vad gäller hållbarhet, attraktivitet,
tillgänglighet, att vara smart och kompetent vilket är kopplat till Agenda 2030.

De regionala kulturpolitiska målen sammanfattar de nationella målen på ett gott
sätt.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-05-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Aneby kommun ställer sig bakom kulturpolitikens syfte och delar uppfattningen
om kulturens betydelse för det demokratiska samhället samt hur våra
demokratiska värderingar kan genomsyra det kulturpolitiska arbetet.

Kulturplanen berör hela länet och lyfter fram hur man skall ta tillvara det som är
lokalt och ge kommunerna stöd i samarbetet med regionen. För Anebys del är det
viktigt att det får färga arbetet i hela länet och inte enbart i de stora kommunerna.

Aneby har ett rikt kulturliv och vi delar uppfattningen att ett rikt fritids -och
kulturliv ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06
Remiss: Förslag till Regional kulturplan Region Jönköpings län 2023-2025
Protokollsbeslut barn- och utbildningsutskottet, 2022-05-17

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
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Region Jönköpings län 

Stockholm 7 juni 2022    regionen@rjl.se 
 

 

KLYS remissyttrande över Region Jönköpings läns kulturplan 
2023-2025 (dnr: RJL 2022/525) 

KLYS har tagit del av Region Jönköpings läns remissbehandling av regional kulturplan för perioden 2023-
2025 (dnr: RJL 2022/525), och vill för de yrkesverksamma kulturskaparnas räkning härmed lämna 
följande synpunkter. Flera avsnitt i yttrandet avslutas med sammanfattande punktlistor med KLYS 
förslag till korrigeringar eller kompletteringar. 
 

1 Inledning 

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – utgör en samlad röst för Sveriges 
kulturskapare i kulturpolitiska frågor och företräder via sina 14 medlemsorganisationer nästan 30 000 
yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Dessa arbetar som bl a författare, dramatiker, journalister, 
bildkonstnärer, musiker, kompositörer, tonsättare, regissörer, skådespelare, filmare och dansare. 
Organisationerna samarbetar inom KLYS i frågor som rör kulturskapares villkor, t ex konstnärspolitik, 
upphovsrätt, arbetsmarknad, trygghetssystem och yttrandefrihet. 
 
En av KLYS viktigaste frågor, som även gäller i arbetet med regionala kulturplaner och kultursamverkans-
modellen, är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har skapats för att 
konsten ska kunna stå fri från politiska viljor och är av yttersta vikt för att konstnärlig frihet ska kunna 
upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Enligt principen ska konstnärliga 
och kvalitativa bedömningar inte göras av den politiska sfären utan av sakkunniga ämnesexperter, 
yrkesverksamma kulturskapare och konstnärliga ledare, t ex i särskilda referensgrupper. KLYS bevakar 
också bl a hur konstnärlig kvalitet och utveckling får utrymme, hur mångfalden inom kulturen främjas 
samt balansen mellan kultur- och aspektpolitik av olika slag.  
 
KLYS vill påminna Region Jönköpings län om att det i regeringens konstnärspolitiska utredning som 
presenterades våren 2018 konstateras att ”förutsättningarna för konstnärer att etablera sig och verka i 
landets regioner behöver förbättras”1 – något som fortfarande år 2022 är aktuellt att beakta, inte minst 
mot bakgrund av pandemin. Vi vill i sammanhanget också hänvisa till KLYS yttrande2 över den statliga 
återstartsutredningen3, samt till KLYS valprogram4, där KLYS anger sina prioriteringar för ett starkt 
kulturliv efter pandemin. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
KLYS – EN SAMLAD RÖST FÖR SVERIGES KULTURSKAPARE 
Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna, Konstnärernas Riksorganisation, 
Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP, Federationen Svenska Musiker, 
Fackförbundet Scen & Film, Sveriges Scenkonstregissörer, Oberoende Filmares Förbund, Unionen- fackklubben vid SR, SVT och UR 
 
Alströmergatan 12, 7 tr, 112 47 Stockholm        klys@klys.se         www.klys.se  

 
1 Konstnär – oavsett villkor?, SOU 2018:23, sid 406 
2 https://klys.se/wp-content/uploads/2022/02/KLYS-yttrande-over-Aterstartsutredningen-SOU-2021-77.pdf  
3 Från kris till kraft; SOU 2021:77 
4 https://klys.se/wp-content/uploads/2022/02/2202_KLYS_Valprogram2022_A4_final-2.pdf  

https://klys.se/wp-content/uploads/2022/02/KLYS-yttrande-over-Aterstartsutredningen-SOU-2021-77.pdf
https://klys.se/wp-content/uploads/2022/02/2202_KLYS_Valprogram2022_A4_final-2.pdf
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2 Övergripande synpunkter 
  
Vid en genomläsning av remissversionen av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län slås vi av att 
den (trots avsaknad av en innehållsförteckning) är stringent, informativ och välstrukturerad. Dock är den 
ganska kortfattad enligt den norm som många regioner numera arbetar fram de fleråriga planerna 
utifrån. För en konkretion av utvecklingsområdena hänvisas i allt högre grad till årliga handlingsplaner. 
KLYS välkomnar att regionen klargör detta tydligt. Det finns förtjänstfull skärpa i de flesta av planens 
skrivningar om kulturbegrepp och kulturpolitiska strukturer. Förhållandet mellan kulturplanen och 
övriga regionala styrdokument beskrivs överskådligt och bra. 
 
Utifrån ett konstnärspolitiskt KLYS-perspektiv ser det tillfredsställande ut med flera saker i denna 
kulturplan. Professionella kulturskapare/konstnärer lyfts fram på ett föredömligt vis i många olika 
avsnitt, liksom att regionen är noga med att understryka vikten av att den regionala kulturpolitiken 
under planperioden ska arbeta för att främja villkoren för kulturskapare i länet. 
 
Vi noterar att tredje part har lett processen att ta fram kulturplanen och även skrivit den, vilket är 
jämförelsevis ovanligt bland regionerna än så länge. Vi förutsätter att den kunskap som behövs för att 
skriva kulturplanen har inhämtats i god ordning så att planen har förutsättningar för att genomföras. Vår 
farhåga är att värdet av regionala kulturplaner urholkas om uppdraget att ta fram den görs för långt 
ifrån kulturlivets och kulturpolitikens aktörer i regionen, och att det kan hämma den samverkan mellan 
region, kommuner och kulturliv som är så avgörande för att kultursamverkansmodellen ska fungera. 
 
Konstområdena i planen 

Vid sidan av de konst- och kulturområden som nämns i samverkansmodellens förordning brukar många 
regioners kulturplaner idag även lyfta fram bl a cirkus, dramatik, spelkultur och dataspel. KLYS 
välkomnar att både samtida cirkus och spelkultur ges stort utrymme i denna kulturplan vid sidan av 
övriga konstområden. Däremot saknar vi några skrivningar om regionen planerar insatser för området 
dramatik inom såväl litteraturen som scenkonsten. 
 

KLYS kommentarer och förslag: 

• En kompetent och välskriven kulturplan som dock är aningen kortfattad och saknar 
innehållsförteckning. 

• Konstområdet dramatik bör ta supp i planen om regionen avser att ha med detta område i sitt 
utvecklingsarbete av scenkonst och litteratur. 

 
 

3 Begrepp och definitioner 
 
Begreppet kulturskapare 

Generellt förespråkar KLYS att regionerna i sina kulturplaner har en konsekvent användning av 
begreppet professionell (eller yrkesverksam) kulturskapare för att beteckna konstnärligt 
yrkesverksamma inom alla konstområden; såväl fritt verksamma, som institutionsanställda och sådana 
som kombinerar dessa verksamhetsformer.  
 
KLYS välkomnar att Region Jönköpings län i sin kulturplan genomgående använder 
kulturskaparbegreppet korrekt. Begreppsligt sett framstår planen över lag som mycket väl 
genomarbetad. Förtydliga gärna begreppet fria utövare i dansavsnittet på sidan 15 – det bör nämnas att 
det gäller ”yrkesutövare” i det fria kulturlivet. 
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Begreppet konstnär 

KLYS förespråkar, liksom Konstnärsnämnden, att begreppet konstnär – när det används – betecknar 
verksamma inom alla konstområden, och inte endast bild- och formkonstnär. I denna kulturplan 
används konst- och konstnärsbegreppet något inkonsekvent, eftersom bild- och formkonstnärer kallas 
”konstnärer”, medan ordet konstnär på vissa ställen även tycks användas i den breda betydelsen för alla 
konstområden. 
 
Kulturell mångfald 

KLYS saknar i planen några konstområdesövergripande skrivningar om på vilket sätt regionen avser att 
främja kulturell mångfald, dvs. en bredd av konst- och kulturuttryck gällande det regionala kulturlivets 
utbud, distribution och produktionsmöjligheter för konstnärligt yrkesverksamma inom alla 
konstområden. Något som borde kunna nämnas i planen är om och hur Jönköpings län på regional nivå 
implementerar Unescos mångfaldskonvention5 från 2005. 
 
Kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet, konstnärlig frihet och yttrandefrihet 

Det är välformulerat och tydligt i planen hur begreppet konstens och kulturens egenvärde lyfts fram i 
regionens strategiska principer för kulturutvecklingsarbetet. 
På sidan 2 talas det om ”det konstnärliga uttryckets frihet”, det är bra, men i övrigt i planen nämns inte 
begreppet konstnärlig frihet. Däremot lyfts yttrandefrihet fram i några olika avsnitt. 
Konstnärlig kvalitet är en av regionens strategiska principer för planperioden. I planen redogörs för 
begreppets komplexitet på ett pedagogiskt bra sätt. 
Se vidare i avsnitt 5 nedan. 
 

KLYS kommentarer och förslag: 

• Planen framstår som begreppsligt väl genomarbetad, med några få undantag gällande bl a 
begreppen konstnär och konst, vilka används i både bred och specifik betydelse. 

• Utveckla gärna konstområdesövergripande skrivningar om att främja kulturell mångfald. 

• Mycket bra hur konstnärlig frihet och yttrandefrihet betonas i planen. 
 

4 Samråd med professionella kulturskapare 
 
Region Jönköpings län har hittills saknat ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med 
professionella kulturskapare enligt vår beskrivning här nedan. Dock välkomnar KLYS regionens generellt 
höga ambitioner med dialogarbetet som beskrivs ingående i planen; att genom en rad dialogprocesser 
på olika nivåer kvalitetssäkra framtagandet och uppföljningen av kulturplanen. KLYS vill tacka för att vår 
regionalpolitiska strateg bjöds in att medverka i en s k samverkansgrupp för regionens planarbete. 
Rättelse sidan 22: Namnet ”Carl Ljungman” stavas med i: ”Carl Liungman”. Lägg gärna till titeln 
”regionalpolitisk strateg KLYS” efter namnet. 
 
KLYS och KLYS medlemsorganisation Svenska Fotografers Förbund (SFF) vill hoppas och tro att 
yrkesgruppen fotografer räknas in aktivt vad gäller regionens dialoger och samråd. SFF uppmuntrar 
Region Jönköpings län att ta in en yrkesfotograf i något av de dialogforum som regionen har med det 
professionella kulturlivet. SFF hjälper gärna till med förslag på namn och kontakter. Se vidare i avsnitt 
7.3 nedan. 

 
5 http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-konvention-om-skydd-f%C3%B6r-och-fr%C3%A4mjande-

av-m%C3%A5ngfalden-av-kulturyttringar.pdf  

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-konvention-om-skydd-f%C3%B6r-och-fr%C3%A4mjande-av-m%C3%A5ngfalden-av-kulturyttringar.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-konvention-om-skydd-f%C3%B6r-och-fr%C3%A4mjande-av-m%C3%A5ngfalden-av-kulturyttringar.pdf
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Några generella informationspunkter om KLYS syn på regionala samråd med kulturskapare 

• KLYS förespråkar en konstområdesövergripande dialoggrupp för att involvera professionella 
kulturskapare från alla konstområden i en samlad och samstämmig löpande dialog runt 
kulturplanens framtagande, genomförande och uppföljning.  

 

• KLYS betonar vikten av att en representant för ett konstområde ska vara erkänt yrkesverksam 
och medlem i någon av KLYS medlemsorganisationer – något som borgar för professionalism 
och insyn i kultur- och konstnärspolitiska strukturer, både nationellt och regionalt, inom 
respektive konstområde. Läs mer i KLYS samrådsguide med rekommendationer för 
samrådsarbetet i regionerna. Se länk nedan6. 

 

• Samrådens deltagare ska arvoderas för varje möte enligt särskilda arvodesrekommendationer 
som KLYS har tagit fram i samarbete med KLYS medlemsorganisationer. Se KLYS broschyr Att ta 
betalt7. 

 

• Det är viktigt att samrådet omfattar och representerar både kulturskapare från det s k fria 
kulturlivet och anställda vid kulturinstitutioner i regionen. Om möjligt även sådana som 
kombinerar dessa verksamhetsformer. Det är olyckligt om de institutionsanställda 
kulturskaparnas synpunkter inte skulle komma fram på grund av obalans i representationen i 
kulturskapardialogerna, dvs. om vissa kulturskapare i regionen får egen direktrepresentation 
och dialog, medan institutionsanställda, oavsett anställningsform, kanske bara representeras 
kollektivt via någon person på ledningsnivå. KLYS vill påminna om vikten av att regionen beaktar 
denna problematik och agerar för att lyfta samtliga professionellt verksamma kulturskapares 
röster och perspektiv i regionen, oavsett deras anställnings-/verksamhetsform och 
institutionskoppling. 

 

KLYS kommentarer och förslag: 

• KLYS hoppas att regionen inrättar ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med 
yrkesverksamma kulturskapare. 

• KLYS föreslår att regionen tar in en yrkesfotograf i kulturskaparsamrådet. 

• Representanter i kulturskaparrådet bör vara medlemmar i KLYS-organisationer. 

• Arvodet för mötesdeltagare i samråd bör följa KLYS arvodesrekommendationers nivå. 

• Ta hjälp av KLYS samrådsguide, eller kontakta KLYS kansli vid behov av stöd och råd i 
dialogarbetet med regionens professionella kulturliv. 

 
  

 
6 http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/KLYS_broschyr_samradsguide_2017.pdf  
7 http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Att-ta-betalt-2019.pdf 

http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/KLYS_broschyr_samradsguide_2017.pdf
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Att-ta-betalt-2019.pdf
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5 Kulturplanens kulturpolitiska utgångspunkter 
 
Kulturens egenvärde, principen om armlängds avstånd, konstnärlig frihet 

Det är mycket positivt hur Region Jönköpings län i sin kulturplan i ett eget avsnitt om ”Strategiska 
principer” (s. 2) lyfter fram både kulturens egenvärde, principen om armlängds avstånd mellan konst 
och politik, konstnärlig kvalitet, demokratisk öppenhet och social relevans. 
 
KLYS ser gärna att regionen i detta avsnitt förtydligar om även tjänstepersoner kommer att omfattas vid 
sidan av politiker som viktiga att hålla utanför detaljstyrning av verksamhetsinnehåll i kulturlivet. 
 
Vi vill påminna om vad Myndigheten för Kulturanalys skriver i sin rapport från 2021 när det gäller 
rekommendationer om konstnärlig frihet och att på regional och kommunal nivå i större utsträckning 
använda sig av externa sakkunniga på kulturområdet i bedömningsprocesser för vilken konst som ska få 
stöd.8 
 
Det vore också önskvärt om regionen i planen även tydliggör hur fri konst och kultur relaterar till 
instrumentella aspekter i den regionala kulturpolitiken i Jönköpings län. Hur avser regionen att arbeta 
under planperioden för att upprätthålla kulturens egenvärde och kvalitet i det politikområdesöver-
gripande utvecklingsarbetet med bl a kulturella och kreativa näringar? (Mer om KKN i avsnitt 6 nedan.) 
 
Konstnärlig kvalitet 

KLYS välkomnar att regionen gör specifika påpekanden om kvalitetsbegreppets komplexitet och 
kulturpolitikens relation till begreppet. Självfallet är det inte en regions uppgift att definiera och specifikt 
beskriva vad konstnärlig kvalitet är, utan något som inom ramen för armlängds avståndsprincipen 
referensgrupper och externa sakkunniga ska hjälpa till att orientera kring. 
 
Vi vill understryka vikten av att regionen är konsekvent om kvalitet inom alla konstområden, inte bara i 
vissa, och att ordet inte bara blir ett i planen välklingande ord i skrift, utan att det ges konkret innebörd i 
kulturutvecklingsarbetet i realiteten. 
 
Mångfalds- och jämställdhetsfrågor 

KLYS välkomnar vad regionen skriver i avsnittet om tillgänglighet på sidan 4 om bl a inkluderande 
arbetssätt, men noterar att planen saknar ett särskilt avsnitt som beskriver regionens ambitioner kring 
mångfalds- och jämställdhetsfrågor bredare och tydligare, och med mer konkreta kopplingar till 
kulturlivet och de olika konstområdena när det gäller hur regionen under planperioden och löpande 
avser att utveckla arbetet med sakfrågorna. Hanteringen av mångfalds- och jämställdhetsfrågor är viktig 
och komplex, och regionen bör förslagsvis låta någon med god kompetens inom området se över saken. 
 
Regionens kommuner 

KLYS välkomnar hur tydligt och utförligt regionen i sin plan lyfter fram samverkan med kommunerna. 
Vi vill påminna om komplexiteten med små och stora kommuner med olika politiska styren och 
verksamhetsuppdelning. Detta är ett förhållande som kan vara problematiskt för utvecklingsarbetet på 
sikt. Hur ska regionen stimulera en eventuellt mindre ambitiös kommun så att kulturplanen förverkligas 
likvärdigt för samtliga medborgare i regionens alla kommuner? 

 
8 Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, MYKA, Rapport 2021:1, s 17, 235-

236; den tredje rekommendationspunkten 
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KLYS kommentarer och förslag: 

• KLYS välkomnar tydligheten i avsnittet om principen om armlängds avstånd och kulturens 
egenvärde m m. 

• Vi välkomnar tydlighet om kommunal samverkan, men påminner om svårigheter med att se till 
att likvärdighet i kulturen upprätthålls mellan alla regionens kommuner under hela 
planperioden. 

• Utvecklingsarbete med mångfalds- och jämställdhetsfrågor i regionens kulturliv kunde kanske 
förtydligas i ett eget avsnitt kopplat till vart och ett av konstområdena. 

 
 

6 Kulturskapares villkor och regional konstnärspolitik 
 
Utan goda villkor för kulturskapare kan de inte vara den dynamiska, utmanande och obundna kraften 
enligt självständighetsmålet i de kulturpolitiska målen, vilket i sin tur påverkar medborgarnas 
möjligheter att ta del av konst, och den konstnärliga kvalitet som är tänkt att prägla samhällets 
utveckling. Risken med fleråriga kulturplaners skrivningar kan vara att ambitioner gällande stärkta villkor 
för kulturskapare blir allt för allmänt hållna och därför kan kvarstå som regionala viljeinriktningar under 
hela planperioden, snarare än konkreta insatser i praktiken inom respektive verksamhetsområde. 
 
KLYS välkomnar hur regionen betonar yrkesvillkor för professionella kulturskapare på flera ställen i 
kulturplanen. Skrivningarna om villkor på sidan 3 bör preciseras och även konkret påtala att ersättningar 
och arvoden ska följa gällande kollektiv- och ramavtalsnivåer. Här kan tilläggas att det ska gälla även om 
den som beställer arbetet inte omfattas av dessa. Vi vill påminna om att regionen alltid i sin egen 
anslagsgivning till professionella kulturaktörer bör beakta såväl kollektiv- och ramavtal, som 
arvodesrekommendationer och upphovsrätt. KLYS finner det också önskvärt att regionen i sin kulturplan 
formulerar vilka ekonomiska ambitioner man har för att uppnå detta. 
 
KLYS finner det förvånansvärt tunt skrivet om regionens syn på upphovsrättsliga frågor och 
upphovspersoners och utövande konstnärers förutsättningar i kulturlivet. Se vidare vad vi skriver om 
digitalisering och upphovsrätt nedan. 
 
Kommentarer till citat på sidan 3: 

”Rimliga ekonomiska villkor till yrkesutövande konstnärer ska ses som samhällsinvesteringar 
snarare än som bidrag.” 
Här menar vi att begreppen blandas ihop och att texten bör justeras. ”Villkorsbegreppet” är en 
övergripande sak i sig, medan kulturstöd, stipendier och bidrag till kulturskapare är specifika delar inom 
villkoren. Den citerade skrivningen vill väl i sin andemening, men sänder i nuvarande form en olycklig 
signal till läsaren om att yrkesverksamma inom konst och kultur inte skulle kunna vara verksamma utan 
det som benämns som ”bidrag”. 
”Rimliga ekonomiska villkor” handlar om bl a upphovsrätt, kollektivavtal, avtalsenliga ersättningar för 
utfört arbete och att kunna ta skäligt betalt som konstnär. Bidrag till kulturverksamhet/-projekt är bara 
delar av den ekonomiska infrastrukturen för somliga kulturskapare/konstnärer. 
 
”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.” 
Här bör nog en sådan skrivning utvecklas kring vad regionen avser mer konkret och vad som vill sägas i 
sak, så att det inte blir kryptiskt för läsaren. Det professionella kulturlivet består ju enkelt uttryckt av 
yrkesutövare, arrangörer respektive publik. Det pågår såklart ett eget skapande och ”do it yourself”, ofta 
på webben i t ex sociala medier, men detta är många gånger främst hobbyverksamheter och inte ett 
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professionellt kulturlivs erbjudande av kultur och konst till en (ofta) betalande publik där upphovsrätten 
följs korrekt. Så vad är det Region Jönköpings län i praktiken menar med att den kulturella 
infrastrukturen ska ”ha ett dubbelt fokus”? 
 
Kulturskapares arbetsmiljö 

Ingen yrkesverksam kulturskapare ska gå sönder på jobbet. Många gånger är kulturskapare anlitade eller 
inhyrda för att genomföra ett specifikt arbete eller finnas på en viss plats vid ett visst tillfälle i den 
offentligt arrangerade kulturen. Då är det viktigt att de har en trygg arbetsmiljö. Hos t ex scenarbetare 
på konserter och musikturnéer är det inte ovanligt med bristfälliga loger, arbetstider, och mycket annat. 
För denna sak är det viktigt att Region Jönköpings län i sin kulturplan uppmärksammar att även regionalt 
anlitade kulturskapare på alla nivåer i kulturverksamheter har rätt till en god arbetsmiljö. 
I anslutning till skrivningar om ”demokratisk öppenhet”, yttrandefrihet och konstnärlig frihet kunde 
regionen lyfta problematiken med ett ökat hot och hat mot kulturskapare, och om det finns konkreta 
förslag på åtgärder från regionens sida. 
 
Kompetensutveckling för kulturskapare 

På några ställen i kulturplanen talas det om kompetensutveckling och fortbildning av olika slag, men det 
blir sporadiskt och bristfälligt skrivet om saken i planen som helhet. Jönköpings läns kulturplan kunde 
nog tjäna på att förses med en samlad redogörelse för regionens kompetensutvecklingsfrågor gällande 
de yrkesverksamma kulturskaparna i regionen inom alla konstområden. Detta skulle kunna göras med 
t ex rubriken ”Kompetensutveckling”. 
 
Gränsdragningar mellan professionellt och ideellt kulturskapande 

Det finns delar av det regionala kulturlivet där det kan vara komplext att hantera gränsdragningar 
mellan ideellt respektive professionellt kulturskapande samt amatörkultur. Se vad vi skriver nedan i 
scenkonstavsnittet om arrangörer. 
 
En i KLYS ögon ytterst relevant fråga att ställa sig är hur gränsen mellan professionella och amatörer kan 
upprätthållas på sikt, eller i vilken grad regionen i sin kulturpolitik eftersträvar tydliga gränsdragningar 
mellan professionellt verksamma och de ideella samt amatörer, bl a när det kommer till arrangörsleden i 
den regionala kulturen. Liksom regeringens konstnärspolitiska utredning från 2018 betonar, menar KLYS 
att professionella kulturskapare med erfarenheter och kunskaper från sina yrken har avgörande 
betydelse för konst- och kulturlivets utveckling i en region, inte minst i lokalsamhällena. Professionell 
konst och kultur är ofta utgångspunkt och förebild för amatörverksamheter och ideella krafter och 
initiativ. De yrkesverksamma kan fungera som draglok, katalysatorer och fortbildare i föreningslivet och 
för medborgarna över lag i kulturlivet. 
 
KLYS ser långsiktigt en generell fara i landets regioner att ett motsatsförhållande kan uppstå mellan 
ideellt driven och professionell kultur, och att ekonomiska hänseenden tenderar att styra den regionala 
politiken mot kostnadseffektiva lösningar, där föreningsverksamhet och ideell kultur ibland stimuleras 
mer än professionell kulturutveckling. Risken tror vi är störst i gles- och landsbygd där det ofta finns 
mindre resurser till professionell kulturell infrastruktur och kompetens. 
 
Kartläggning av kulturskaparna och deras förutsättningar 

Enbart i avsnittet om cirkus nämns att regionen avser att kartlägga yrkesverksamma inom området. Har 
inte regionen några motsvarande ambitioner gällande kulturskapare inom övriga konstområden? 
 
KLYS ser gärna att regioner kartlägger förutsättningarna för att vara yrkesverksam kulturskapare i sin 
region. Inom konstområden där detta inte redan gjorts rekommenderar KLYS att det görs en översikt 
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över vilka kulturskapare som är yrkesverksamma, och vilka som är knutna till de olika 
kulturinstitutionerna, samt under vilka villkor de utför sina uppdrag och anställningar. En sådan 
kartläggning bör vara ett levande dokument att återkommande uppdatera för att skapa en god grund 
för en välförankrad och utvecklad regional konstnärspolitik under planperioden, som inger förtroende 
hos alla inblandade parter. En löpande regional kartläggning kan med fördel ta sin utgångspunkt i 
regeringens konstnärspolitiska utredning från 2018 samt i regeringens konstnärspolitiska skrivelse från 
20219 och den s k återstartsutredningen10. 
 
Konstnärlig residensverksamhet 

Ambitionen att utveckla konstnärliga residens nämns på ett tydligt vis i avsnittet om dans, men i övrigt i 
denna kulturplan tycks det helt saknas skrivningar om konstnärlig residensverksamhet gällande andra 
konstområden. Även om konkretion om residensverksamhet eventuellt kommer att göras i årliga 
aktivitetsplaner tycker vi att en flerårig kulturplan övergripande borde nämna residensverksamhet och 
information om hur regionen i stora drag avser att utveckla olika sorters residens. Eller är det så att 
Region Jönköpings län inte har några planer för konstnärsresidens utöver inom dansområdet? 
 
Ett konstnärsresidens sätter regionen på kartan; lockar dit intressanta namn, och i förlängningen kan 
yrkesverksamma kulturskapare få upp ögonen för lokala berättelser och perspektiv att förmedla till 
omvärlden. Ofta kan publika framträdanden kopplas till residenset som ett sätt att ge tillbaka. Egna 
regionalt eller interregionalt organiserade residens behöver inte alltid vara särskilt kostsamma eller 
svåra att arrangera. 
 
Kulturella och kreativa näringar (KKN) 

I en så i övrigt välformulerad kulturplan överraskas KLYS av att det saknas ett specifikt avsnitt om 
kulturella och kreativa näringar (KKN), som i de flesta regionala kulturplaner nuförtiden brukar beskrivas 
under en egen rubrik. KKN lyfts anmärkningsvärt lite, enbart på några få ställen i Jönköpings läns 
kulturplan. De påpekanden om KKN som görs är bra i sig, men regionens hantering av området blir på 
det stora hela för läsaren bristfällig och ostrukturerad. 
 
KLYS skulle gärna se att kulturplanen tog upp KKN mer övergripande och där lyfte kulturskapar- och 
konstnärliga perspektiv på KKN och hur KKN kopplas till utvecklingsinsatserna inom de olika 
konstområdena och för professionella kulturskapares villkor under planperioden. 
 
Även om mer konkretion sannolikt kommer i årliga handlingsplaner vore det på sin plats i Region 
Jönköpings läns fleråriga kulturplan med redogörelser för KKN som kopplar utvecklingsmål till sakfrågor 
som exempelvis resurscentrum med datorpark, handledningsmöjligheter, replokaler och teknikpooler. 
KLYS vill också påminna om behovet av närmare samverkan mellan regional kultur- och näringspolitik 
samt mellan kulturförvaltning och näringspolitisk förvaltning på regional nivå, bl a för att se till att 
näringspolitiska stöd på regional nivå också når fram till egenföretagande kulturskapare, som tyvärr ofta 
faller utanför specifikt näringsinriktade stöd. 
 
Regionen skulle med fördel kunna använda sig av ett regionalt kulturskaparsamråd, som engageras bl a 
konkret i KKN-frågor och möts med näringspolitiska referensgrupper för brobyggande i KKN-
utvecklingsfrågor i regionen. 
 

 
9 Politik för konstnärers villkor, Skr. 2020/21:109 
10 Från kris till kraft; SOU 2021:77; https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2021/09/sou-202177/ 
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KLYS ingår som expert i den statliga utredning som tillsatts för att ta fram en nationell strategi för 
kulturella och kreativa näringar. KLYS har gjort ett skriftligt inspel till utredningen, som också har bäring 
på den regionala nivån. 
 
Digitalisering 

Det står mycket klokt i planen om digitalisering kopplat till de olika konstområdenas verksamheter i 
Region Jönköpings län, men ämnet lyfts sporadiskt lite varstans i planen utan något tydligt samlat grepp. 
Förslagsvis kunde kulturplanen samlat i ett eget rubricerat avsnitt lyfta digitaliseringen kopplat till 
kulturens infrastruktur, kulturskapares villkor och i relation till konstområdena, och hur kultur- och 
konstnärspolitiken ska hantera konstnärliga utvecklingsfrågor kring digitalisering rent konkret i regionen 
under planperioden. Hur en region avser att arbeta för att utveckla kopplingen mellan kulturskaparyrken 
och den digitala tekniken är en viktig fråga. KLYS vill påminna regionen om att titta på 
Konstnärsnämndens rapport Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor.11 
 
Finns det tankar kring ett övergripande kompetenscentrum för digital utveckling i Region Jönköpings län, 
eller interregionalt, för att kunna utnyttja den nya tekniken? Att t ex musikkonserter ska kunna sändas 
vidare till fler än de som har möjlighet att åka till konsertlokalen kräver både kunskap och utrustning 
som inte alla har. Kommer det att satsas så att teknisk utrustning kan tillhandahållas? I KLYS ögon är 
detta sakfrågor som med fördel kan samordnas interregionalt med närliggande regioner. 
 
Upphovsrätt 

KLYS välkomnar att upphovsrätten påtalas som en viktig del av yrkesvillkoren för professionella 
kulturskapare på sidan 3, men det är angeläget att planen kompletteras med mer utförliga skrivningar i 
saken. KLYS efterlyser i alla regionala kulturplaner ett tydligt konstaterande att upphovsrätten är en 
viktig faktor, och att upphovsrättsliga ersättningar aldrig är något man kan bortse från när det gäller 
kulturskapare och konstnärer. Vid digitalisering och digitalt tillgängliggörande av konst och kultur måste 
det alltid tas höjd för kostnader för upphovsrättsliga ersättningar till olika upphovsrättsinnehavare, 
däribland upphovspersoner och utövande konstnärer. 
 
Relevanta regionala satsningar på digitaliseringens möjligheter bör även inkludera spridning av kunskap 
om upphovsrätten och när avtal måste skrivas och ersättning utgå. Regionen bör därför stödja intern 
och extern kompetensutveckling som belyser digitaliseringens och upphovsrättens möjligheter och 
utmaningar, även för upphovsrättsinnehavare i länet, och uppmuntra kommunerna att, beroende på 
användning, skriva avtal med upphovsrättsinnehavarna. Detta är särskilt viktigt om regionen avser att 
seriöst arbeta för att främja kulturskapares villkor. 
 
I litteraturavsnittet på sidan 13 står det: 
”I digitaliseringens tidevarv behöver upphovsrätten stärkas och värnas, men också uppdateras utifrån 
en förändrad produktion, distribution och marknad.” 
Vad är det som regionen vill säga med denna skrivning? Vad är det som en ”uppdatering” i sak innebär 
kopplat till regional kulturverksamhet i Region Jönköpings län? Avser regionen göra något konkret under 
planperioden? 
 

KLYS kommentarer och förslag: 

• Bra att regionen lyfter ekonomiska villkor gällande yrkesverksamma kulturskapare på sid 3, men 
komplettera med att uppdragsgivare ska följa kollektivavtal. 

 
11 https://www.konstnarsnamnden.se/om_konstnarsnamnden/publikationer/digitaliseringens_konsekvenser  

https://www.konstnarsnamnden.se/om_konstnarsnamnden/publikationer/digitaliseringens_konsekvenser
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• Det saknas i stort sett skrivningar i planen om ev. kartläggningar av regionens kulturliv. Bör 
nämnas om andra kartläggningar redan gjorts inom vissa konstområden som underlag till 
kulturplanen. 

• Det saknas samlade skrivningar om regionen avser att satsa på kompetensutveckling för 
kulturskapare inom samtliga konstområden. 

• Det saknas skrivningar i planen om regionens hantering av kulturskapares arbetsmiljö och om 
regionen har åtgärder för att stävja hat och hot mot kulturskapare. 

• Det saknas ett övergripande avsnitt om digitaliseringen och en koppling till kulturskaparnas 
villkor. Koppla gärna digitalisering konkret till insatser inom konstområdena; hur 
kulturskaparnas yrken relaterar till regionala digitala satsningar i praktiken. 

• Bör komplettera planen med mer utförliga skrivningar om regionens syn på och hantering av 
upphovsrätten för kulturskapare, även specifikt kopplat till digitalisering inom konstområdena. 

• Det saknas i stort sett skrivningar i planen om konstnärliga residens. Hur är planerna inom 
övriga områden än det som nämns? Samla gärna detta i ett konstområdesövergripande avsnitt. 

 

 

7 Synpunkter gällande de olika konstområdena 
 

7.1 Scenkonst – teater, dans, musik och samtida cirkus (s. 14-16) 
 
KLYS och KLYS medlemsorganisationer Fackförbundet Scen & Film och Sveriges Yrkesmusikerförbund 
(Symf) har följande synpunkter gällande planens avsnitt om scenkonst och musik: 
 
Vi ser övergripande mycket positivt på hur scenkonsten som verksamhetsområde betonas och beskrivs i 
Region Jönköpings läns kulturplan. Att även konstområdet cirkus lyfts fram specifikt och så utförligt 
sätter vi stort värde på. Vi välkomnar regionens ambitioner att utveckla såväl villkoren för fria 
scenkonstaktörer som kulturlivets infrastruktur över lag, och att regionen särskilt påtalar vikten av 
ändamålsenliga och tillgängliga lokaler. 
 
Kollektivavtal samt löneindexuppräkningar 

KLYS, Symf och Fackförbundet Scen & Film finner det önskvärt att kulturplanen kompletteras med 
skrivningar där villkoren för kulturskapare specificeras bättre; bl a bör vikten av att uppdragsgivare följer 
kollektivavtal påtalas konkret. Jämför vad vi skriver i avsnitt 6 ovan. Vi vill i övrigt gällande hela området 
scenkonst och musik påminna regionen om den generella problematik som är synnerligen kännbar på 
scenkonstområdet – att kulturinstitutionerna långsiktigt har svårt att upprätthålla och utveckla 
verksamheten eftersom uppräkningen av medel inte sker i samma takt som löne- och prisökningar. 
 
Arrangörsleden 

Det är positivt att arrangörsledet lyfts fram på flera ställen i planen och beskrivs som en viktig resurs. 
Generellt sett vill KLYS påminna om att alla regionala satsningar på att stärka arrangörsledet och nå ut i 
hela regionen inom scenkonsten och musiken är viktiga, men att det i en lokal kontext i gles- och 
landsbygd många gånger kan vara ideellt verksamma och amatörer som upprätthåller delar av (eller 
hela) infrastrukturen för scenkonsten, vid sidan av Riksteatern och enstaka kommunala satsningar. 
I detta avseende är det angeläget att regionen i sin kulturplan tydliggör gränsdragningar mellan vad som 
under planperioden är satsningar på professionell verksamhet och vad som är amatörverksamheter. Och 
hur offentliga resurser, både regionala, kommunala och nationella, samordnas och fördelas på bästa sätt 
för en långsiktighet i regionens professionella scenkonstutveckling, samt vilka avtalsenliga och skäliga 
ersättningsnivåer som gäller. 
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7.2 Bild, form och design (s. 11-12) 
 
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) är medlem i KLYS och företräder drygt 3400 professionella 
bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Organisationen arbetar för konstnärlig frihet 
och goda villkor för bild- och formkonstnärer. Utöver vad KLYS och KRO gemensamt skriver nedan 
hänvisas till KROs separat inskickade remissyttrande, som mer ingående analyserar bild och form-
området i Region Jönköpings län. 21 av organisationens medlemmar är bosatta i regionen.  
 
Övergripande synpunkter på kulturplanen 

Vår uppfattning är att kulturplanen drar upp riktlinjer för området professionell bild- och 
formverksamhet som är väl i linje med våra uttalade prioriteringar och visar att regionen är väl insatt i 
såväl terminologi som förutsättningarna för bild- och formkonstnärers verksamheter. 
 
Avsnittet ”Bild, form och design” (s. 11-12) 
Regionens prioriterade områden för bild, form och design 

Kulturrådet införde 2018 professionell bild- och formverksamhet som ett specifikt kulturområde i 
kultursamverkansmodellen. När vi använder begreppet ”bild- och formkonstnär”  inbegriper det 
bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi föreslår en ändring av rubriken för området (på sid 
11) till Professionell bild- och formverksamhet för att överensstämma med Kulturrådets kategorisering. 
Avsnittet ”Bild, form och design” tar upp många prioriteringar som vi skriver under på men ger liten 
inblick i hur dessa ambitioner ska bli verklighet under planperioden. Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län innehåller många ambitiösa och goda föresatser som vi föreslår följs upp i en 
handlingsplan för bild- och formområdet. En handlingsplan kan bli avgörande för att målen ska uppnås 
och att framgångar såväl som svårigheter kan utvärderas. 
 
Professionell bild- och formverksamhet 

2018 blev professionell bild- och formverksamhet ett eget ändamål inom kultursamverkansmodellen. 
Region Jönköpings län listade i sin kulturplan 2018-2020 (som gäller även 2022), under avsnitt ”Bild och 
form” på sid. 21, tre prioriteringsområden för kulturutveckling inom bild och form. I den nu föreliggande 
remissutgåvan av kulturplanen har formuleringen om vad regionen vill göra ändrats till ska vilket stärker 
prioriteringarna och ger tydlighet. De prioriterade områdena har också utökats till sju punkter. 
I kulturplan 2023-2025 för Jönköpings län har design lagts till begreppet bild och form. I prioriteringarna 
talas det om bildkonst, form och design. Vi anser att det skapar otydlighet. När vi använder begreppet 
”bild- och formkonstnär” inbegriper det bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi 
rekommenderar Region Jönköpings län att använda samma begrepp. 
 
Utställningsmöjligheter 

Det finns begränsade möjligheter för bild- och formkonstnärer i länet att ställa ut eller på annat sätt visa 
sina verk för en publik, vilket också konstateras i kulturplanen på sid. 11. Detta är något som Region 
Jönköpings län borde arbeta på att förändra. En egen, permanent konsthall dedikerad för samtidskonst 
skulle kunna lyfta konstlivet i länet rejält. Ett annat förslag är att genomföra ett större, återkommande, 
konstevenemang i länet. På så sätt kan också regionen bättre uppfylla ansvaret, enligt förordningen om 
stöd till regional kulturverksamhet, att främja en god tillgång för länets invånare till professionell bild- 
och formkonst. Det kan också locka fler bild- och formkonstnärer att vilja bosätta sig i länet.  
 
MU-avtalet 

Avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) reglerar ersättningar till bild- och 
formkonstnärer vid utställningsuppdrag. Avtalet är bindande för statliga aktörer men skall vara 
vägledande för alla utställningsarrangörer med offentlig finansiering och är i dag branschpraxis. Tyvärr 
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får många utställande konstnärer trots detta sällan ersättning för sitt arbete före, under och efter en 
utställning (medverkansersättning). Detta är oacceptabelt. Därför är det också av största vikt att det 
skrivs in i strategiskt viktiga dokument, som kulturplanen, att MU-avtalet skall följas.  
Vi tycker den femte prioriteringspunkten för bild- och form i kulturplanen, att regionen ska ”avsätta 
medel till utställningsaktörer för medverkansersättning”, är alldeles utmärkt. Vi uppmuntrar Region 
Jönköpings län att skapa en pott med medel som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och 
formkonstnärer, något som till exempel Region Kronoberg har gjort. Med tanke på den bristfälliga 
infrastrukturen för utställningar i länet och bristen på platser att visa bild- och formkonst föreslår vi att 
även ideella arrangörer skulle kunna söka medel ur en sådan MU-pott. 
 
Tyvärr skapar andra skrivningar om MU-avtalet i kulturplanen otydlighet. Här står i sista stycket på sid. 
11 att ”Andra verksamma åtgärder kan vara att … avsätta medel för att erbjuda medverkansersättning 
till de konstnärer som ställer ut på institutioner som följer det s k MU avtalet”.  Konstnärernas ska 
ersättas för sin medverkan före, under och efter en utställning. Det är inte något som en arrangör kan 
välja att erbjuda (Se 3-4 §§ MU-avtalet, https://kro.se/media/documents/MU21_sv.pdf). 
Vi vill att regionen säkerställer att avtalet för Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) alltid 
tillämpas för bild- och formkonstnärer som ställer ut i länet, inklusive omkostnader, 
produktionskostnader och arbetstid före, under och efter en utställning, och att arrangörer och andra 
konst-, form- och designverksamheter som får regionalt stöd ges ekonomiska förutsättningar att kunna 
ge skäliga ersättningar vid utställningar, panelsamtal, föreläsningar samt andra uppdrag och projekt. 
Genom att tydligt prioritera detta i regionens egen budget skapas också förutsättningar för att 
Kulturrådet ska skjuta till mer medel.  
 
Vi understryker vikten av att regionen tar på sig inte bara ett ekonomiskt ansvar utan också ett 
utbildningsuppdrag gällande MU-avtalet. Vi rekommenderar en formulering som påminner mer om den 
från Region Jönköpings läns Kulturplan 2018-2020 på sidan 21 ”Region Jönköpings län medverkar till att 
informations- och utbildningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för institutioner, kommuner och 
konstnärer, och är grundläggande vid bedömning av ansökningar och samarbeten inom området.”  
 
Den offentliga konsten 

Region Jönköpings län skriver på sin hemsida att man strävar efter att följa rekommendationen att en 
procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning. I kulturplanen är ordalydelsen att man sedan 2016 
arbetar med enprocentsregeln för nybyggnationer och större ombyggnader och under prioriteringarna 
skrivs att man ska tillämpa enprocentsregeln vid gestaltning i Region Jönköpings läns lokaler.  Dessa 
formuleringar skapar motstridiga bilder av hur Region Jönköpings län arbetar med enprocentsregeln 
som skulle behöva förtydligas.  
Följande skrivning på sid 12 i Kulturplan 2023-2025 är enligt vår mening olycklig: ”Region Jönköpings län 
avsätter medel för konstnärlig gestaltning i samband med ny- om- eller tillbyggnad av sina fastigheter. 
Detta förhållningssätt kan även omfatta konstnärlig medverkan inom ramen för olika byggprojekt.” Vi 
rekommenderar att den sista meningen omformuleras eller förtydligas då den är svårtolkad. Vi ser det 
som självklart att konstnärer medverkar i byggprojekt som inkluderar konstnärliga gestaltningar. 
 
Arbetet med att implementera enprocentsregeln borde kompletteras med en övergripande konstpolicy 
för hur regionen ska arbeta med konstnärliga gestaltningsuppdrag som också omfattar hur lös och 
platsbunden konst skall hanteras. Vi rekommenderar också att regionen tar fram en konstnärspolicy 
med riktlinjer för hur regionen skall agera när den ger uppdrag till konstnärer. 
 
Vid stora byggprojekt borde regionen överväga möjligheten att avsätta en del av de medel som 
genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i delar av regionen där det 
inte byggs lika mycket. 



                

Sida 13 av 14 
 

Resurscentrum för bild och form 

Region Jönköpings län har anställda kulturutvecklare/konstkonsulenter som arbetar med att utveckla 
verksamheter och stötta både kommuner och det regionala kulturlivet. Regionen skulle kunna 
vidareutveckla det arbetet genom att utreda möjligheten att skapa ett resurscentrum för bild- och 
formkonsten med uppdrag att stärka infrastrukturen och förutsättningarna för konstnärer och 
underlätta för kommuners arbete med exempelvis enprocentsregeln och MU-avtalet. Ett sådant 
centrum skulle kunna erbjuda rådgivning anpassad efter bild- och formkonstnärers behov och en fysisk 
mötesplats som strategiskt samlar och samordnar det regionala konstlivet, organisationer, myndigheter 
och näringsliv.  
Flera regioner i Sverige har valt att satsa på sådana resurscentrum för bild och form, som Konst i 
Blekinge, Resurscentrum för Konst i Norrbotten och Konst i Halland. Även i Region Västmanland pågår 
ett arbete med att inrätta ett resurscentrum för bild och form. 
 
 

7.3 Fotografi 
 
KLYS är medvetet om att fotografi formellt sett inte är ett eget verksamhetsområde inom 
kultursamverkansmodellen, men vår medlemsorganisation Svenska Fotografers Förbund (SFF) vill till 
Region Jönköpings läns kulturförvaltning förmedla följande synpunkter på kulturplaneremissen: 
 
I sin kulturplan nämner Region Jönköpings län ingenstans fotografi som en konstart och kulturyttring. 
Det enda sammanhang som fotografer nämns är som en av flera yrkesgrupper engagerade i film och av 
rörlig bild. SFF vill uppmärksamma regionen på fotografin som en viktig del av bild- och formområdet 
med sina unika förutsättningar, möjligheter och behov – vilket i kulturplanen inte kan uttydas. 
 
I kulturplanen nämns att regionen arbetar för att MU-avtalet följs vilket vi är glada att läsa. Gällande 
MU-avtalet vill vi understryka vikten av att följa MU-avtalet gällande både medverkande- och 
utställningsersättning. Men offentliga aktörer är också stora bildköpare och får inte fallera när det 
kommer till att betala för sitt nyttjande av fotografiska bilder och verk, vilket vi tyvärr allt för ofta blir 
varse om att de gör vid beställningar och upphandlingar av fotografiska tjänster, och därmed inte 
respekterar upphovsrätten. Denna stora problematik vill SFF uppmärksamma Region Jönköpings län på. 
Fotografer - ihop med designers, musiker och filmare - är i mångt och mycket gig-ekonomins skapare. 
Men i takt med gig-ekonomins utveckling växer en arbetsmarknad med sämre villkor 
fram. Möjligheterna måste bli större att leva och växa utifrån sitt kreativa yrke. Den ökande 
digitaliseringen nämns kort i kulturplanen. Det är viktigt att förstå att digitaliseringen skapar en mängd 
nya möjligheter inom kulturlivet, men har inte i någon större utsträckning främjat fotografers (eller 
andra kulturskapares/ upphovspersoners) möjligheter att få skäligt betalt, snarare tvärt om. 
  
Kulturella och kreativa näringar nämns mycket kort i kulturplanen. SFF hoppas att någon form av 
kartläggning av verksamma yrkesgrupper och strukturer inom KKN i regionen görs, samt framhåller att 
utformningen av insatser bör ett nära samråd med regionens professionella kulturskapare och 
kreatörer, inkluderat yrkesfotografer.  
Andra insatser som skulle skapa bättre förutsättningar för fotografer verkandes i Region Jönköping är 
fler utställningsplatser för fotografi, platser för samtal kring fotografi, liksom mörkrum på KKV-
verkstäder och studios att hyra för rimlig kostnad.  
SFF uppmuntrar Region Jönköpings län att regionen säkerställer deltagande från en yrkesfotograf i 
någon av de dialogforum som regionen har med det professionella kulturlivet. Det skulle vara ett 
lämpligt första steg för att öka kunskapen om fotografi och förståelsen för behoven för fotografer inom 
Region Jönköpings läns professionella kulturliv.  
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7.4 Film och rörlig bild (s. 12-13) 
 
KLYS och medlemsorganisationerna Oberoende Filmares Förbund (OFF) och Fackförbundet Scen & Film 
har följande synpunkter på avsnittet om film i Region Jönköpings läns kulturplan: 
Jämför med avsnittet om scenkonst ovan. Vi är positiva till denna kulturplan och ambitionerna om 
kulturlivets infrastruktur. I filmavsnittet bör dock prioriteringarna på slutet vara lite tydligare med, eller 
gärna ta upp, behoven även gällande de regionala produktionsbolagen. Dessutom bör planen belysa hur 
regionen ser på möjligheten att kunna etablera sig och arbeta och verka som regissör eller producent i 
Jönköpings län. 
 
Vi ställer oss frågande till den första punkten i listan; att "stärka förutsättningarna för större 
filmproduktioner", och vi undrar om dessa produktioner ska komma till regionen utifrån (vilket det låter 
som) eller vara regionalt förankrade. Både och borde kunna vara en prioritet! Större filmproduktioner 
som kommer in "utifrån" kan, förutom att skapa jobb och göra regionen attraktiv, fungera som 
talangutveckling för det lokala filmlivet. Men det är skillnad på möjligheten att arbeta på en stor 
filmproduktion och möjligheten att producera en egen film, stor som liten. Detta kunde gott tydliggöras 
i planen.  
 

8 Sammanfattning 
 
KLYS ser positivt på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2023-2025. Det är kompetent 
och informativt skrivet, om än bitvis väl kortfattat. Vi välkomnar hur regionen visar på en god 
medvetenhet om konstnärspolitiska sakfrågor, och hur professionella kulturskapare och deras 
ekonomiska villkor lyfts fram kopplat till kulturutvecklingsfrågorna i stort. 
 
Det finns förtjänstfull skärpa i de flesta av planens skrivningar om kulturbegrepp och kulturpolitiska 
strukturer. Förhållandet mellan kulturplanen och övriga regionala styrdokument beskrivs överskådligt 
och bra. KLYS förvånas dock över att särskilda avsnitt om kulturella och kreativa näringar samt 
digitalisering i kulturlivet helt saknas i planen. Vi finner också att en rad väsentligheter behandlas 
aningen ostrukturerat och bristfälligt i planen, t ex kompetensutveckling för kulturskapare, 
konstnärsresidens och kunskapsinhämtning om/kartläggningar av kulturlivets verksamheter på olika 
nivåer. 
 
KLYS välkomnar att regionen i planen utförligt framhäver vikten av ett omfattande dialogarbete, och ser 
ett generellt behov av att regionen, liksom flera andra regioner i landet har gjort, inrättar ett 
formaliserat konstområdesövergripande samråd med kulturskapare, vilket kan fungera som en 
expertgrupp som bl a kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under 
kommande planperiod rent konkret enligt vad som hävdas kulturplanen. 
 
KLYS vill slutligen tacka Region Jönköpings läns kulturförvaltning för att vi fick förlängd remisstid och 
gavs tillfälle att inkomma med dessa synpunkter på remissversionen av regionens kulturplan 2023-2025. 
Vi ser fram emot fortsatta samtal om kultur- och konstnärspolitiska frågor, både med 
kulturförvaltningens tjänstepersoner och regionala politiker. 
 
   För KLYS, 
   Carl Liungman 
   Regionalpolitisk strateg 
 



From:                                 Ellen
Sent:                                  Wed, 1 Jun 2022 09:01:27 +0000
To:                                      Kultur
Cc:                                      Per-Magnus Söder; Ordförande Fiesta Eksjö; Måns Katsler; Talentcoach; Löf 
Cajsa
Subject:                             Remissversion av Regional kulturplan 2023-2025 diarienummer RJL 2022/525

Hej. 
 
Här kommer ett remissvar och synpunkter på delen som handlar om scenkonst (teater, dans, musik och 
nycirkus). 
 
Den första synpunkten är att teater, dans, nycirkus och musik är ett alldeles för brett område. Att klumpa 
ihop hela scenkonstbiten och därefter inte dela på de som skapar föreställningarna, dansen, musiken 
eller nycirkusen och på de som är arrangörer gör att hela stycket blir svårbegripligt och inte så konkret. 
Vilka och vad finns för mål, verktyg och visioner för att främja för arrangörer? Vidare nämns inga 
livemusikarrangörer i inledningen, däremot nämns och förtydligas dans och teaterskapare och får en stor 
del av kulturplanen.
 
Förslag: Dela upp på minst skapande och arrangörer – och lyft fram eller särskilj och ha musik som ett 
eget område – främst inom arrangörsområdet. 
 
”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.” 
Förslag: Utöka denna skara till att innefatta även livemusikarrangörer för att främja och stärka 
livemusikens plats i den regionala kulturen.
 
 
Vidare står att en viktig del är att främja de unga arrangörerna, men sedan går stycket direkt till 
Smålands Musik och teater och Unga spira där främjandet av scenkonsten och utvecklingen finns. Där 
finns inte de unga arrangörerna, det finns ett försök till att ha verksamhet för unga. Det är en stor 
skillnad. Under hela stycket lyfts Smålands Musik och teater fram som en otroligt viktig aktör, men jag vill 
i samma andemening lägga till det fria kulturlivet och alla de livemusikarrangörer som faktiskt har barn 
och unga/unga vuxna som målgrupp, arrangörer och besökare och som når unga på en större tid än 
under skoltid ska lyftas fram och prioriteras. 
Förslag: Återigen, skilj på arrangörer och de som står på scen/producerar scenkonst. Ibland är de samma 
(De som får statsbidrag tex), men ofta är det helt olika aktörer.
 
Vidare till det försvinnande korta stycket som handlar om musik: 
Här lyfter ni fram de som utbildar och har anställda musiker – vilket är bra. Men lyft fram arrangörer för 
sig, och framför allt eftersom unga arrangörer är en prioriterad grupp? 
Meningen ”För att musiker ska få arbetstillfällen krävs förstärkning av arrangörsledet.” har endel att 



önska. Finns livemusikarrangörer enbart för att ge musiker jobb? Kan det vara så att vi faktiskt är en del 
av ett helt kretslopp och att vi stärker varandra för att kunna ha ett rikt kulturliv och en livemusikscen?
 
En annan utmaningen, förutom de som nämns med samordning och infrastruktur, för musiken, är att 
livemusiken hos de fria arrangörerna/fria kulturlivet ska prioriteras lika högt som de aktörer som får bla 
statsbidrag, dvs de som levererar musik för en hög medelålder med hög betalningsförmåga. Eller är 
visionen att det fira kulturlivet fortsatt ska kunna livnära musikerna med ideella arbetskrafter?
För att höja nivån och möjligheterna för de som arrangerar livemusik måste statusen upp, med start i 
kulturplanen. Därefter i budgeten. Kan det fria kulturlivet få lika stor del av kulturplanen och stödet som 
de med statsbidrag kan RJL verkligen hamna på den kulturella kartan. 
 
Med vänlig hälsning 
Ellen Stenberg 
Huskvarna Folkets Park och Småland Live 
 
 
 

Från: Löf Cajsa <cajsa.lof@rjl.se> på uppdrag av Kultur <kultur@rjl.se>
Datum: fredag 8 april 2022 14:32
Ämne: Remissversion av Regional kulturplan 2023-2025
 
Hej!
Detta mail går ut till dig inom civilsamhället som anmälde dig till någon av våra dialoger inom arbetet 
med att ta fram en ny regional kulturplan. Vi vill med detta mail tacka för din medverkan. Dialogerna var 
mycket värdefulla för oss.
 

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Regional Kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län. Remissperioden pågår fram till 1 juni 2022. Därefter fastställer 
Regionfullmäktige Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.
Synpunkterna skickas digitalt till regionen@rjl.se och ska ha inkommit senast 1 juni 2022. Ange 
diarienummer: RJL 2022/525

Remissversionen och mer information finns här: Remisser, Region Jönköpings län (rjl.se)
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Magnus Jonsson 
Kulturutvecklingschef 
Region Jönköpings län 
____________________________
Cajsa Löf
Kulturstrateg 
Sektionen för kulturutveckling 
010-2428497 
072-2251480
cajsa.lof@rjl.se 

mailto:regionen@rjl.se
https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/remisser/
mailto:cajsa.lof@rjl.se
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 Regionala utvecklingsnämnden  

 

Yttrande över Regional Kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län  

Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande över Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.  
Yttrandet överlämnas till Region Jönköpings län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att yttra sig 
över Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Yttrande 
Region Kalmar län tillstyrker förslag till Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län då den ligger i linje med det gemensamma arbetet inom 
Regionsamverkan Sydsverige.  
De regionala kulturpolitiska målen i Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län stämmer väl överens med deras vision, regionala 
utvecklingsstrategi och nationella kulturpolitiska mål samt övriga adekvata 
lagar och förordningar. Planen visar på kulturens demokratiska grund och 
hur kulturlivets infrastruktur är uppbyggd och kan stärkas. Kulturpolitisk 
organisation, roller och uppdrag tydliggör regionen och kommunernas roller 
och ansvar men också vikten av en ständigt pågående samverkan- och 
samrådsprocess i hela kulturlivet under planperioden. I detta sammanhang 
vill Region Kalmar län poängtera vikten av att regionerna i 
Regionsamverkan Sydsverige aktivt samverkar för att tillsammans utgöra en 
dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. 

Barnrättsperspektiv 
Region Kalmar län ser positivt på att Region Jönköpings län har fokus på att 
barn och ungas delaktighet och inflytande ska stärkas, öka möjligheter att ta 
del av professionell kultur samt öka möjligheten för unga kulturskapare att 
gå från amatör till yrkesutövare. Region Kalmar län ser fram emot att ta del 
av effekten av att permanenta den regionala samordnaren för länets 
kulturskolor.  



Region Kalmar län 
Datum 
2022-04-25 
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Sofia Seifarth  
basenhetschef näringsliv och kultur  

Mia Carlsson 
samordnare kultur   

Bilaga 
Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län



Remissyttrande
Diarienr: 22RGK787

Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2022-05-20

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx
Nygatan 20 E-post region@kronoberg.seRegion Kronoberg 

351 88 Växjö Växjö

Region Jönköpings län
regionen@rjl.se

Remissyttrande – Regional kulturplan 2023–2025 
Jönköpings län (RJL2022/525)

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss.

Region Kronoberg tillstyrker ”Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län” i 
sin helhet. Region Kronoberg bedömer att remissen ger en god bild över Region 
Jönköpings läns kulturpolitiska mål, hur de ska uppnås samt nuläge och önskad 
inriktning inom respektive kultur- och konstområde. Region Kronoberg står inför 
liknande utmaningar på kulturområdet framöver och våra respektive regionala 
kulturpolitiska prioriteringar ligger väl i linje med varandra. Det ger en god grund 
för fortsatt samverkan och utveckling, framförallt inom Regionsamverkan 
Sydsverige.

De synpunkter som Region Kronoberg vill lyfta berör främst tre områden: 
strukturen i den första delen av remissen, beskrivningen av interregional 
samverkan samt en nyfikenhet på den nulägesanalys och de avvägningar som 
ligger till grund för prioriteringarna.

Synpunkter

Bakgrund och utgångspunkter
Under den här rubriken beskrivs kulturpolitikens koppling till andra strategier och 
mål samt kulturpolititikens egna mål och syfte, strategiska principer som ska 
vägleda kulturpolitiken samt sex kulturpolitiska prioriteringar för 
kulturplaneperioden.

Region Kronobergs bedömning är att det skulle stärka de kulturpolitiska 
perspektiven i planen om dessa renodlades från kulturpolitikens bidrag till 
måluppfyllelse inom andra politikområden. I det sammanhanget kan även de 
målkonflikter som Myndigheten för kulturanalys pekar på i sin rapport Så fri är 
konsten belysas, och som rör kulturpolitikens ”självständighetsmål” i relation till 
andra samhällseffekter.

Remissens kulturpolitiska prioritering ”Tillgänglighet” bedöms av Region 
Kronoberg som bred och omfattar, utöver geografisk och digital tillgänglighet, 
även breddad delaktighet och rättighetsperspektiv så som funktionsnedsättning, 



Remissyttrande
Diarienr: 22RGK787

Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2022-05-20

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx
Nygatan 20 E-post region@kronoberg.seRegion Kronoberg 

351 88 Växjö Växjö

mångfald och nationella minoriteter. Delar av detta, till exempel geografisk och 
digital tillgänglighet, bedöms ha en nära koppling till den kulturpolitiska 
prioriteringen ”Kulturlivets infrastruktur”.

Region Kronoberg konstaterar att de två kulturpolitiska prioriteringarna 
”Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete” samt ”Samverkan 
och dialog” skiljer sig något från övriga prioriteringar eftersom de är mer av 
metodkaraktär, hur man behöver arbeta för att uppnå mål och prioriteringar. 

Konst- och kulturområden
Under den här rubriken vill Region Kronoberg uppmärksamma att det finns 
många goda exempel på sydsvenska utvecklingsinsatser att lyfta fram inom 
flertalet konst- och kulturområden. I remissen beskrivs det sydsvenska 
utvecklingsarbetet framförallt kopplat till filmområdet.

Övrigt
Den nulägesanalys som ligger till grund för de kulturpolitiska prioriteringarna 
synliggörs i olika delar i remissen, till exempel under respektive prioritering samt 
de olika konst- och kulturområdena. Vissa av de större utmaningarna inom 
kulturområdet är av mer generell och konstområdesövergripande karaktär och 
skulle kunna beredas mer utrymme, till exempel förutsättningar för demokrati och 
konstnärlig frihet, kulturlivets återstart efter pandemin eller professionella 
kulturskapares villkor.

Barnrättsperspektiv
Det framgår inte av remissen om en prövning av barnets bästa har genomförts.

I förslaget beskrivs att dialog har genomförts med barn och unga under 
framtagandet. Målgruppen utgör även en regional kulturpolitisk prioritering i 
planen och barnrättsperspektivet framträder på flera ställen kopplat exempelvis till 
dialog, styrning och uppföljning.

Även om det inte tydligt framgår om en prövning av barnets bästa har genomförts 
så bedömer Region Kronoberg därför att förslaget bidrar till likvärdiga villkor för 
alla barn, jämlikhet och förbud mot diskriminering samt bidrar till barns rätt till 
liv, överlevnad och goda förutsättningar för barns optimala utveckling. Region 
Kronoberg bedömer också att förslaget bidrar till barns rätt till utbildning, vila, 
lek, kultur och fritid.



Protokollsutdrag
Instans: Kulturnämnden

Mötesdatum: 2022-06-17

§ 48 Remissyttrande – Regional kulturplan 
2023–2025 Jönköpings län (RJL2022/525) 
(22RGK787)

Beslut
Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs svar till 
Region Jönköpings län.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss.

Region Kronoberg tillstyrker ”Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län” i sin 
helhet. Region Kronoberg bedömer att remissen ger en god bild över Region 
Jönköpings läns kulturpolitiska mål, hur de ska uppnås samt nuläge och önskad 
inriktning inom respektive kultur- och konstområde. Region Kronoberg står inför 
liknande utmaningar på kulturområdet framöver och våra respektive regionala 
kulturpolitiska prioriteringar ligger väl i linje med varandra. Det ger en god grund för 
fortsatt samverkan och utveckling, framförallt inom Regionsamverkan Sydsverige.

De synpunkter som Region Kronoberg lyfter i remissyttrandet berör främst tre 
områden: strukturen i den första delen av remissen, beskrivningen av interregional 
samverkan samt en nyfikenhet på den nulägesanalys och de avvägningar som ligger till 
grund för prioriteringarna.

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs svar till 
Region Jönköpings län.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Region Jönköpings län

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Remissyttrande Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län
 Remissyttrande Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län
 Remiss av Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län



Protokollsutdrag
Instans: Kulturnämnden

Mötesdatum: 2022-06-17

Paragrafen är justerad



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2022-09-06 RJL 2022/1622 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

• Godkänna att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för samlad 
neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- och 
kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För hjärt- och 
kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett inriktningsbeslut.  

Sammanfattning  
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet om upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar återremitterades delar av ärendet. Ärendebeskrivningen har  
förtydligats med anledningen till att ombyggnation av operation/iva inte ingår i 
denna samverkansupphandling samt med beslutsgången för 
fastighetsinvesteringsärenden. 

Information i ärendet 
Ärendet om upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar behandlades på 
regionfullmäktige i augusti 2022 som beslutade att återremittera för vidare 
utredning den del av ärendet som avser att det ska genomföras en upphandling av 
entreprenör för att i samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad 
för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- och 
kärlvårdavdelning, ombyggnad för akutmottagning samt att det för hjärt- och 
kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett inriktningsbeslut 
Motiveringen till återremissen för vidare utredning är att beslutet även ska 
innefatta ombyggnad av Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov och att 
meningen ”För hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.” stryks. 
 
Nedan redovisas både det ursprungliga förslaget och anledningen till att 
ombyggnation av operation/IVA kliniken inte omfattas av en upphandling i 
samverkan. 
 
Ombyggnad för neurologisk- och lungmedicinsk sjukvård, hjärt- 
kärlsjukvård och akutmottagning 
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Föreslagen upphandlingsmodell innehåller tre projekt med slutmål att en ny 
akutmottagning ska vara färdigställd så snart som möjligt. Ett av motiven för att 
genomföra en upphandling på detta sätt är att förkorta tiden mellan projekten och 
därmed kunna tidigarelägga tidpunkten för färdigställande. Dessa tre projekt har 
inbördes beroenden och måste göras i en viss ordning för att flytta verksamheter 
och tömma lokaler så att ombyggnationer blir möjliga.  
 
Berörda ombyggnadsytor ligger geografiskt samlade i sjukhuset och medger att 
till största delen ha en och samma etablering för entreprenaden. Dessa tre projekt 
är definierade till omfattning och ytor. Förstudie för första projektet är genomförd 
och i denna har struktur för byggnadsteknik och fastighetsteknik utretts och 
fastställts. Möjlighet att bygga enkelrum med RWC och dusch är också utrett. 
Dessa delar av förstudien är giltiga även för projekt 2 eftersom det berör samma 
byggnader, hus D3 och D4. Anpassning för den verksamhet som ska flytta in i 
lokalerna kommer att göras i förstudien för det projektet. Akutmottagningens nya 
placering och omfattning är fastställd men flöden, planlösning, fastighetsteknik 
med mera kommer att beskrivas i en kommande förstudie.  
 
Ombyggnad för operations- och intensivvårdskliniken 
I översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov från 2016 finns en föreslagen 
placering av en ny operationsavdelning och en ny placering av 
intensivvårdsavdelningen. Omfattning av ombyggnader, nybyggnader och ytor är 
inte definierade. Detta är en förutsättning för att kunna göra en upphandling enligt 
beskriven modell. Fördjupad utredning kring flöden, lokalbehov och placering 
måste göras innan omfattning av projekten kan beskrivas. Ombyggnaden av 
operations- och intensivvårdsavdelningarna kommer att på liknande sätt som det 
beskrivna ”akutspåret” innebära flera projekt som har beroenden till varandra och 
skulle kunna bli aktuell för samma typ av modell som det nu föreslagna upplägget 
för hus D3/D4 och akutmottagningen. 
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Enligt Regionfullmäktiges direktiv i budget med flerårsplan framgår att 
Regionfullmäktige beslutar i budget om total årlig utbetalningsram inom vilken 
utbetalningarna ska hållas. Regionfullmäktige beslutar om enskilda 
investeringsärenden som överstiger 20 miljoner kronor eller är av principiell 
karaktär. Regionfullmäktige beslutar alltid om ärendet avser byggnation av nya 
lokaler. Ombyggnad för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård beslutades 
på regionfullmäktige 2022-02-22 (RJL 2021/2308 Ombyggnation av lokaler i hus 
D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping). När det gäller hjärt- och 
kärlvårdavdelning och akutmottagningen har processen inte kommit så långt att 
sådana beslut för respektive ombyggnation kunnat fattas, därför benämns beslutet 
om att inkludera dessa båda i ärendet som inriktningsbeslut. För att följa 
regelverket krävs därför på samma sätt beslut i regionfullmäktige gällande hjärt- 
och kärlvårdavdelning respektive akutmottagning.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
• Protokoll regionfullmäktige § 70, 2022-08-30 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 133-144 

Tid: 2022-09-14 kl. 10:00  

Plats: Bauergården, Bunn 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Återremiss - Upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för 
samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- 
och kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För 
hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.  

Reservationer 
Malin Wengholm (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet om upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar återremitterades delar av ärendet. 
Ärendebeskrivningen har förtydligats med anledningen till att 
ombyggnation av operation/iva inte ingår i denna samverkansupphandling 
samt med beslutsgången för fastighetsinvesteringsärenden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
• Protokoll regionfullmäktige § 70, 2022-08-30 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) anför och yrkar följande:  
Inriktningsbeslut för hjärt- och kärlverksamhet, akutmottagning och Op/IVA 
är sedan tidigare redan beslutat i samband med att översiktsplan för 
Länssjukhuset Ryhov antogs av regionfullmäktige 2016. I översiktsplanen 
framgår att nära samband med akutmottagning, operation, 
akutvårdsavdelning och hjärta/kärlverksamhet är viktigt. 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 133-144 

Tid: 2022-09-14 kl. 10:00  

Plats: Bauergården, Bunn 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Moderaterna yrkar således 
• att beslutet även ska innefatta ombyggnad av Operation/IVA 

kliniken på Länssjukhuset Ryhov. 
• att meningen ”För hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning 

innebär det ett inriktningsbeslut.” stryks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Malin 
Wengholms (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar föreslår 
regionstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Beslutar att beslutspunkt ett i ärendet återremitteras för vidare 
utredning. 

2. Godkänner att upphandlingar görs med möjlighet till 
Entreprenadindex på materialpriser.  

Sammanfattning  
För att säkerställa att fastighetsprojekt kan genomföras inom rimlig 
tidsperiod, med bra kvalitét och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt 
föreslås att entreprenadorganisation upphandlas för en kedja av tre projekt i 
en samverkansentreprenad med transparant ekonomi. För att få in anbud på 
fastighetsinvesteringsprojekt som inte kan kopplas ihop föreslås att få 
möjlighet att upphandla byggprojekt med materialpris som regleras med 
Entreprenadindex. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-28  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar i första hand att den första beslutspunkten  
återremitteras med motiveringen att beslutet även ska innefatta ombyggnad 
av Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov. 
 
I andra hand yrkar Mikael Ekvall (V) i enlighet med Malin Wengholms (M) 
yrkande som lämnades på regionstyrelsen att beslutet även ska innefatta 
ombyggnad av Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov och att 
meningen ”För hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär 
det ett inriktningsbeslut.” stryks. 
 
Slutligen yrkar Mikael Ekvall (V) bifall till den andra beslutspunkten. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt yrkar avslag på 
Mikael Ekvalls yrkanden.  
 
Malin Wengholm (M) och Samuel Godrén (SD) yrkar på återremiss på den 
första beslutspunkten och bifall till den andra beslutspunkten. 
 
Per Eriksson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag i 
sin helhet, samt yrkar avslag på Vänsterpartiets och Moderaternas yrkanden. 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag sin helhet. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om den första beslutspunkten ska avgöras idag eller 
återremitteras, finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar godkänna 
beslutspunkten. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att beslutspunkt ett ska avgöras idag röstar 51 ledamöter. 
NEJ - för att beslutspunkt ett ska återremitteras röstar 28 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande.  
Bilaga 8: Voteringslista 6 
 
Regionfullmäktige har därmed genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera den första beslutspunkten för vidare utredning. 
 
Slutligen finner ordföranden att den andra beslutspunkten godkänns av 
regionfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 133-156 

Tid: 2022-08-16 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 147  
 
Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för 
samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- 
och kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För 
hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.  
 

2. Godkänna att upphandlingar görs med möjlighet till 
Entreprenadindex på materialpriser.  

Reservationer 
Moderaterna genom Malin Wengholm reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
För att säkerställa att fastighetsprojekt kan genomföras inom rimlig 
tidsperiod, med bra kvalitét och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt 
föreslås att entreprenadorganisation upphandlas för en kedja av tre projekt i 
en samverkansentreprenad med transparant ekonomi. För att få in anbud på 
fastighetsinvesteringsprojekt som inte kan kopplas ihop föreslås att få 
möjlighet att upphandla byggprojekt med materialpris som regleras med 
Entreprenadindex. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-28  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar att beslutet även ska innefatta ombyggnad av 
Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov och att meningen ”För 
hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.” stryks. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 133-156 

Tid: 2022-08-16 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Rachel De Basso (S) yrkar avslag på Moderaternas yrkande och bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer punkt 1 i arbetsutskottets förslag mot Malin Wengholms 
(M) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.  
 
Votering begärs där följande ledamöter bifaller punkt 1 i arbetsutskottets 
förslag och avslår Moderaternas yrkande: Håkan Nyborg (SD), Samuel 
Godrén (SD), Pontus Lundgren (BA), Emelie Walfridsson (C), Carina 
Stende (S), Pernilla Mårtensson (KD), Per Svenberg (S), Rachel De Basso 
(S), Mattias Ingesson (KD), Håkan Sandgren (S), Marcus Eskdahl (S) samt 
Maria Frisk (KD).  
 
Följande ledamöter yrkar bifall till Moderaternas yrkande avseende punkt 1: 
Mikael Ekvall (V), Thomas Bäuml (M) samt Malin Wengholm (M). 
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller punkt 1 i arbetsutskottets 
förslag. På fråga bifalls enhälligt punkt 2 i arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 111-127 

Tid: 2022-06-28 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för 
samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- 
och kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För 
hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.  
 

2. Godkänna att upphandlingar görs med möjlighet till 
Entreprenadindex på materialpriser.  

Reservationer 
Malin Wengholm (M) reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande 
avseende beslutspunkt 1.  

Sammanfattning  
För att säkerställa att fastighetsprojekt kan genomföras inom rimlig 
tidsperiod, med bra kvalitét och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt 
föreslås att entreprenadorganisation upphandlas för en kedja av tre projekt i 
en samverkansentreprenad med transparant ekonomi. För att få in anbud på 
fastighetsinvesteringsprojekt som inte kan kopplas ihop föreslås att få 
möjlighet att upphandla byggprojekt med materialpris som regleras med 
Entreprenadindex. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till eget ändringsyrkande avseende 
beslutspunkt 1 lydande: Godkänna att det genomförs en upphandling av 
entreprenör för att i samverkan genomföra fyra fastighetsinvesteringar, 
ombyggnad för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för 
hjärt- och kärlvårdavdelning, ombyggnad för akutmottagning samt 
ombyggnad för Operation/IVA kliniken. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 111-127 

Tid: 2022-06-28 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Malin Wengholms (M) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag och avslår Malin Wengholms 
(M) ändringsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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 2022-06-17 RJL 2022/1622 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige  

1. Godkänna att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för samlad 
neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- och 
kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För hjärt- och 
kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett inriktningsbeslut.  
 

2. Godkänna att upphandlingar görs med möjlighet till Entreprenadindex på 
materialpriser.  

Sammanfattning  
För att säkerställa att fastighetsprojekt kan genomföras inom rimlig tidsperiod, 
med bra kvalitét och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt föreslås att 
entreprenadorganisation upphandlas för en kedja av tre projekt i en 
samverkansentreprenad med transparant ekonomi. För att få in anbud på 
fastighetsinvesteringsprojekt som inte kan kopplas ihop föreslås att få möjlighet 
att upphandla byggprojekt med materialpris som regleras med Entreprenadindex. 

Information i ärendet 
Under senaste året har byggmaterialpriserna ökat dramatiskt. Kostnaden för till 
exempel armeringsstål och järn har ökat med över 100 procent. Trä, plast, olja och 
energipriser har ökat med mellan 40-80 procent. Under det senaste året är 
uppgången drygt 24 procent för byggmaterial som helhet. Osäkerheten för 
ytterligare materialprisökningar gör att byggmarknaden inte lämnar anbud med 
fasta priser för material. I ett flertal upphandlingar har Region Jönköpings län inte 
fått in några eller endast ett anbud som då har hamnat långt över budgeterad 
investeringsnivå.  
 
I översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov från 2016 beskrivs utvecklingsplaner för 
sjukhuset. Första etappen var en ny vårdbyggnad, hus D1, och denna är 
färdigställd. Därefter prioriterades nya lokaler för akutmottagningen. För att detta 
ska bli möjligt måste annan verksamhet flyttas, både för att de ska få mer 
ändamålsenliga lokaler och för att skapa utrymme för akutmottagningen. De 
projekt som hör ihop med ny akutmottagning är ombyggnad för samlad 
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  RJL 2022/1622 

 
 

 

neurologisk och lungmedicinsk vård och ombyggnad för hjärt- och 
kärlvårdavdelning. 
 
Region Jönköpings län har tagit beslut om ett flertal fastighetsprojekt med en 
bedömd investeringskostnad beräknad under 2020 och 2021. För att säkerställa att 
projekten kan genomföras inom rimlig tidsperiod, med bra kvalitét och på ett så 
ekonomiskt sätt som möjligt föreslås att entreprenadorganisation upphandlas för 
en kedja av projekt i en samverkansentreprenad med transparant ekonomi. 
Förslaget innebär att de tre projekten, ombyggnad för samlad neurologisk och 
lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt-och kärlvårdavdelning och ombyggnad 
för akutmottagning upphandlas i en samverkansentreprenad. Ombyggnad för 
samlad neurologisk och lungmedicinsk vård som det finns beslut på (RJL 
2021/2308 Ombyggnation av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping) kommer att vara en garanterad del i upphandlingen och beslutad 
projektbudget för detta projekt ska ligga som grund i upphandlingen tillsammans 
övriga upphandlingsparameterar. 
 
Samverkansentreprenaden för de tre projekten delas i Fas A och Fas B, se bild. 
För ombyggnad för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård finns en redan 
beslutad ekonomisk ram. Håller den beslutade ramen efter Fas A, projekterings- 
och kalkylfasen kommer man gå in i Fas B, produktionsfasen och genomföra 
projekt. Då startar även Fas A för nästa projekt i kedjan, ombyggnad för hjärt-och 
kärlvårdavdelning. När man genomfört Fas A görs en bedömd kostnadsbudget för 
ett investeringsbeslut. Om projektet beslutas går det vidare in i Fas B, 
produktionsfasen och det tredje projektet går in Fas A, projektering och 
kostnadsberäkning. När man genomfört Fas A görs en bedömd kostnadsbudget 
även för detta projekt för ett investeringsbeslut. Om projektet beslutas går även 
det vidare in i Fas B, produktionsfasen. Alla projekt ska vara uppstartade inom ett 
fyraårsintervall.  
 
För att kunna gå vidare och få in anbud på fastighetsinvesteringsprojekt som inte 
kan kopplas ihop föreslås att få möjlighet att upphandla byggprojekt med 
materialpris som regleras med Entreprenadindex. Entreprenadindex för 
husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och 
anläggningsentreprenader. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling 
utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. Detta index har 
utarbetats av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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Sammanfattning 

Under första halvåret inkom 576 ärenden till patientnämnden, vilket är en ökning med 16 % 
mot föregående år samma period. Fortfarande är det via telefon som patientnämnden kontak-
tas i de flesta ärendena, men användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänst ökar. De flesta syn-
punkterna rör vård och behandling samt kommunikation, men även vårdansvar och organisa-
tion samt tillgänglighet är områden som får många synpunkter. 
 
Patientnämndens roll är att hantera synpunkter och klagomål av olika slag, och det finns vik-
tiga erfarenheter och lärdomar att hämta i patienternas och de närståendes berättelser. Många 
av de som kontaktar patientnämnden uttrycker att de vill bidra till förbättring av vården för att 
ingen annan ska behöva uppleva det de själva varit med om. Dessa erfarenheter och lärdomar 
är värdefulla i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsabete. Under första halvåret 2022 har pa-
tientnämnden uppmärksammat följande: 
 

• Tillgänglighet till utredning och behandling inom psykiatrin är begränsad. 

• Vårdens delar hänger inte ihop vilket innebär att patient får vara sin egen 
vårdsamordnare..på a 

• Kommunikationens betydelse för patientsäkerhet.ggregerad nivå; vilka 
gemensamma utvecklingsområden finns utifrån de synpunkter och klagomål 
som kommer in  

till verksamheten och pati 
 
Bertil Nilsson                Anna Stålkrantz                    Sara Sjöberg 
Vice ordförande                Handläggare                           Handläggare 
 
 
 
ser på aggregerad nivå; vilka gemensamma utvecklingsområden finns utifrån de 

synpunkter och klagomål som kommer in till verksamheten och patientnämnden?  
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Inledning 
Patientnämndens uppdrag är lagstadgat och definieras i lag (2017:372) 1 om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en oberoende och opartisk instans och har i  
uppgift att stödja och hjälpa patienter och närstående som vill framföra synpunkter och klago-
mål på vården och få dessa besvarade.  
 
Patientnämnden tar emot synpunkter på regionfinansierad hälso- och sjukvård, privata vårdgi-
vare med avtal och regionfinansierad tandvård i Region Jönköpings län samt hälso- och sjuk-
vård given i länets 13 kommuner. Patientnämnden har också i sitt uppdrag att förordna stöd-
person åt personer som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården 2 3 eller är tvångsisolerade 
enligt smittskyddslagen 4. 
 
Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och bidra till att verk-
samheterna inom hälso- och sjukvården kan förändras och förbättras. Patienter och närstående 
som har upplevt brister inom hälso- och sjukvården och tandvården kan lämna sina synpunk-
ter och klagomål genom att: 

• i första hand kontakta den verksamhet som gav den vård klagomålet gäller eller 
• kontakta patientnämnden i den region vården gavs 
• i vissa fall anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Att kunna lämna synpunkter och klagomål regleras i patientsäkerhetslagen 5 och syftar till att 
patienters erfarenheter ska kunna bidra till bättre och säkrare vård. I anmälningarna till pati-
entnämnden beskrivs olika situationer och händelser som patienten eller närstående upplevt 
och som de har synpunkter på. 
 
Att hälso- och sjukvården får ta del av patienter och närståendes perspektiv är viktigt. Genom 
patientnämndens rapporter, analyser och återföring får vårdgivarna en samlad bild av patien-
ternas upplevelser av vården med fokus på det som fungerat mindre bra och på det som kan 
bli bättre.   
 

 
 
 
1 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 
2 Psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) 
3 Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (1991:1129) 
 

4 Smittskyddslagen, SmL (2004:168) 
5 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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Metod 
Inkomna ärenden diarieförs och registreras i patientnämndens ärendehanteringssystem Sy-
nergi och hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 6. I denna rapport analyseras de in-
komna synpunkterna 1 januari till 30 juni 2022 och redovisas i statistikform samt med citat 
från inkomna synpunkter för perioden. 
 

Etiska övervägande 
Alla ärenden som inkommer till patientnämnden omfattas av sekretess. Resultaten som redo-
visas i rapporten innehåller inga personuppgifter. Främst redovisas resultaten på gruppnivå, 
men i de fall som citat används avslöjas ingen ingående information om den person som in-
kommit med uppgifterna. Detta säkerställer enligt oss, frågan gällande sekretess. 
 

Handläggning av ärende 
Inkomna ärenden diarieförs och registreras i ärendehanteringssystemet Synergi. Många ären-
den kan redas ut snabbt och klaras av genom telefonkontakt med den som inkommit med syn-
punkter. I andra fall överlämnas synpunkterna genom en begäran om att berörd verksamhets-
chef eller motsvarande ska yttra sig.  
 
I anmälningarna till patientnämnden beskrivs olika situationer och händelser som patienter el-
ler närstående upplevt och som de har synpunkter på inom hälso- och sjukvården. Även om 
betydelsen och allvarlighetsgraden varierar i de händelser som anmälts, berör ärenden situa-
tioner av betydelse för patienters hälsa, vård och säkerhet. Anmälningarna kan beröra olika si-
tuationer där enskilda professionella yrkesutövare av hälso- och sjukvård brustit i förmåga el-
ler i ansvar för utförandet. Det kan också vara på en organisatorisk nivå där situationen som 
beskrivs snarare kan vara ett resultat av strukturer eller förutsättningar i organisationen.  
 

Kategorisering av ärende 
Alla klagomål och synpunkter som inkommer till patientnämnden kategoriseras utefter pati-
entnämndens nationella handbok 7 och som registreras in under åtta, nationellt framtagna hu-
vudproblem för att i möjligaste mån identifiera klagomålen utifrån Patientlagen 8.  
 
Varje huvudproblem delas i sin tur in i ett antal delproblem för en högre detaljeringsgrad av 
vad ärendena avser och vad patienterna upplever som problematiskt: 

• vård och behandling – undersökning/bedömning, diagnos, behandling, läkemedel, om-
vårdnad, ny medicinsk bedömning 

 
 
 
6 Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) GDPR 
7 Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter för Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige, 
2019 
8 Patientlagen (2014:821) 
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• resultat - resultat 
• kommunikation – information, delaktig, samtycke, bemötande 
• dokumentation och sekretess – patientjournalen, bruten sekretess/dataintrång 
• ekonomi – patientavgifter, ersättningsanspråk/garantier 
• tillgänglighet – tillgänglighet till vården, väntetider i vården 
• vårdansvar och organisation – valfrihet/fritt vårdsökande, fast vårdkontakt/individuell 

plan, vårdflöde/processer, resursbrist/inställd åtgärd, hygien/miljö/teknik 
• administrativ hantering – brister i hantering, intyg 
• övrigt – övrigt när inget annat delproblem passar in, detta ska användas sparsamt. 
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Redovisning av ärenden 
Under första halvåret 2022 tog patientnämnden emot 576 ärenden. Detta är en ökning med 79 
ärenden (16%) jämfört med första halvåret 2021 (497 ärenden). Det var fler kvinnor än män 
som inkom med synpunkter, 344 kvinnor och 232 män.  
 

 
Figur 1. Inkomna ärenden fördelat på kön 

 

Ålders- och könsfördelning 
Den till antalet största åldersgruppen bland de som registrerats med känd ålder är 20-29 år 
följt av 30-39 år. För kvinnor är det åldersspannet 50-59 år och 30-39 år och bland män 70-79 
år följt av 20-29 år och 60-69 år. Medelåldern på alla inkomna ärenden är 48 år. 
 

Figur 2. Fördelning av kön och åldersgrupp 

 

Kontaktsätt 
Telefon är det vanligaste sättet att ta kontakt med patientnämnden. Fler och fler väljer att kon-
takta patientnämnden via 1177.se vårdguidens e-tjänst. Denna kontaktväg har ökat markant 
under första halvåret 2022. En ökning med 106 % jämfört med samma period förra året. En 
anledning till detta kan vara den uppdaterade e-tjänsten, ”en väg in”, vilket innebär en förenk-
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ling för medborgare att inkomma med synpunkter och klagomål då man direkt kan välja verk-
samhet eller patientnämnden när man loggar in på sina sidor på 1177.  
 
Kontaktsätt                         Antal  
Besök 1 
Brev 19 
E-post 47 
Mina vårdkontakter 235 
Telefon 274 
Totalsumma 576 

Tabell 1. Kontaktsätt första halvåret 2022 
 

Vilka synpunkter/klagomål har patient/närstående 
 
Vård och behandling är det huvudproblem som flest ärende kategoriserats under. Ärendena 
har handlat om undersökning och bedömning exempelvis att man som patient tycker att en 
undersökning varit bristfällig eller att man inte fått rätt bedömning. Synpunkterna har också 
handlat om att man inte fått rätt diagnos i tid eller ingen diagnos alls. Om det rör sig om en 
fördröjd diagnos och som orsakat att patienten blivit sämre än om diagnosen ställts i tid, så 
har patienten möjlighet att göra skadeanmälan till Regionens ömsesidiga försäkringsbolag, 
Löf. Detta är något som handläggare i patientnämnden ofta informerar om. 
 
Kommunikation är det huvudproblem som fått näst flest antal synpunkter. Det är ärenden 
som rör delaktighet, att man som patient inte känt sig lyssnad på. Kan också ha handlat om att 
man inte uppfattat den givna informationen man fått t.ex. i samband med besök, eller att man 
inte fått någon information alls. En närstående till en patient har lyft att ”man blir inte dum 
för att man blir gammal men hörseln blir sämre och uppfattningsförmågan tar längre tid”.  
 
Ärendena har även handlat om bristande bemötande i kontakten med vården. Ett dåligt bemö-
tande kan vara en patientsäkerhetsrisk. Flera patienter beskriver att det nonchalanta bemö-
tande man fick har lett till att man inte vågade söka vård igen, då man kände att man störde 
sjukvården. Blev man inte lyssnad på eller fick ett dåligt bemötande så beskriver en del pati-
enter att de tvingades till att byta vårdcentral för att få hjälp. 
 
Under huvudproblemet vårdansvar och organisation hamnar ärenden som rör att man saknat 
en fast vårdkontakt och/eller en individuell plan för sin vård. Det har också handlat om bris-
tande samverkan mellan olika vårdgivare och enheter och att då patienten/närstående fått vara 
sin egen vårdsamordnare. Man upplevde att vårdens delar inte alltid hängde ihop utan att vår-
den jobbar i stuprör och som patient blir man därmed hänvisad till en annan vårdinstans och 
sen hänvisad tillbaka igen. En multisjuk patient har inte alltid förmågan att kunna ta detta an-
svar själv. Man upplevde en ovilja hos vårdpersonalen att hjälpa patienten hur den kan få rätt 
vård. Att komma till en enhet och då få till svar att du ska till en annan enhet och sen släpper 
man patienten utan att säkerställa att patienten fått rätt hjälp. Detta uppfattas av patienter som 
att vården inte vet vad den gör och att den jobbar ineffektivt. 
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Tillgänglighet handlar om svårigheter att få kontakt med en verksamhet eller lång väntan på 
besökstid eller uppföljning. När man tar kontakt med vården är det viktigt att man får den 
återkoppling man blivit lovad, t.ex. svar på en undersökning eller den fortsatta planeringen. 
Detta kan annars skapa mycket oro och många nya telefonsamtal till vården för att få klarhet i 
vad som kommer att hända nu. Tillgänglighet kan också handla om att det är krångligt att 
komma intill vården framförallt på jourtid, dvs kvällar och helger. 
 
Under resultat kan ärendena handlat om resultatet efter en operation eller undersökning/be-
handling. Inför en operation är det viktigt att man säkerställer att patienten uppfattat informa-
tion om vilka risker en operation innebär samt vilka komplikationer som kan vara vanliga. 
Många gånger blir en patient besviken på resultatet, vilket kan bero att patienten inte uppfattat 
informationen korrekt eller att den helt enkelt uteblivet. Under detta område kan synpunkter 
även handlat om komplikationer som uppstått i samband med en förlossning, såsom brist-
ningar som sytts ihop felaktigt och där man som patient framfört att det känts konstigt, men 
fått till svar att det ser  helt normalt ut. 
 
 
Huvudproblem                         Antal 
Vård och behandling 221 
Kommunikation 116 
Vårdansvar och organisation 60 
Tillgänglighet 51 
Resultat 48 
Dokumentation och sekretess 40 
Administrativ hantering 23 
Ekonomi 12 
Övrigt 5 
Totalsumma 576 

Tabell 2. Ärende uppdelat på huvudproblem första halvåret 2022 
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Delproblem 
Ärenden delas upp i delproblem för en högre detaljeringsgrad av vad ärendena avser och vad 
patienterna upplever som problematiskt.  
 
Delproblem                         Antal  
Undersökning/bedömning 115 
Delaktig 59 
Resultat 48 
Väntetider i vården 41 
Behandling 38 
Patientjournalen 35 
Bemötande 34 
Läkemedel 30 
Diagnos 27 
Fast vårdkontakt/individuell plan 25 

Tabell 3. De 10 vanligaste delproblem första halvåret 2022 
 
 
Nedan följer en redogörelse för de 5 vanligaste delproblemen 

Undersökning och bedömning 
Inom detta delproblem hamnade en stor del av de inkomna synpunkterna. Ärendena kan 
handla om nekad, fördröjd, felaktig och utebliven vård, exempelvis egen vårdbegäran, remiss 
eller annan utredning. Synpunkterna kan handlat om att man har varit på sin vårdcentral men 
inte fått rätt bedömning eller ingen bedömning alls. I samband med detta blev man inte heller 
lyssnad på (bristande delaktighet), vilket lett till att man inte fått en utförlig/korrekt bedöm-
ning vilket lett till ökat lidande för patienten.  
 
Det är inte ovanligt att patienter anser sig ha rätt till en viss undersökning eller provtagning 
dock ska detta föregås av en medicinsk bedömning. Det är viktigt att patienten får tillräcklig 
information och motivering till hur man gjort bedömningen. 
 
Under undersökning och bedömning har även ärenden kategoriserats som handlat om hela 
vårdkedjan. Patientens berättelse kan ibland beskriva ett helt vårdförlopp där flera specialite-
ter är involverade. Detta har inte patienterna kunskap om utan ser det som ett vårdbesök. 
 

 
 

Utdrag från patientberättelser
Patienten kontaktade sin vårdcentral då hen haft kräkningar, 40 graders feber samt utslag i flera dagar. Ne-
kas läkartid då patienten inte fått sitt covidsvar. Dagen därpå då patienten fortfarande har smärta i kroppen, 
svårt att röra sig samt feber m.m. får hen en tid för läkarbedömning. Konstateras hög snabbsänka och taxi 
beställs för transport till akutmottagning. Patienten känner sig då mycket dålig och tror hen ska dö. När pa-
tienten anländer till akutmottagning bedöms hen mycket fort som dålig och aktuell för intensivvård omgå-
ende.
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Delaktig 
När det gäller delproblemet delaktig, inkom totalt 59 ärenden. Ärendena har handlat om att 
patienterna upplever att de inte känt sig lyssnad på eller varit delaktiga i sin vård och de beslut 
som fattats. Flera patienter har framfört att vården inte har utformats i dialog med dem. Kom-
munikationen ska ske så att patient och närstående får möjlighet att förstå den information 
som ges. Förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig och agera uti-
från given information. Kommunikation är en viktig del i all vård och behandling 9 och att 
man fått möjlighet till att vara delaktig i de beslut som tagits.  
 
Ett exempel är förlossningsvården där avsaknad av delaktighet lyfts som ett problem. Många 
som står inför sin förlossning har under en längre tid förberett sig inför detta för att upplevel-
sen ska bli så bra och fantastisk som möjligt. Inträffar det sedan oförutsedda händelser kan 
man i denna stund sakna att vara delaktig trots att man kanske upprättat ett förlossningsbrev 
inför sin förlossning. Även om en ny situation uppstått så har synpunkter framförts att man 
hade önskat att kunna vara delaktig och få information i de beslut som fattades just då. I en 
förlossningssituation är man som patient i ett väldigt utlämnat läge då förväntningarna från 
patienten är stora då ett barn ska komma till världen. Risken är då att krav och förväntningar 
inte ”matchar” varandra och missförstånd uppstår som kan leda till att en patient inte känner 
sig delaktig och inte lyssnad på och som i värsta fall kan leda till allvarliga händelser. 
 
När det gäller både delaktighet och information, som ofta går hand i hand i de inkomna syn-
punkterna, är det viktigt att man har en dialog mellan patient/närstående och vårdpersonal 
samt att bekräfta det som sagts.  
 

 
 
 
9 Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal, Sveriges kommuner och Regioner, SKR 
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Resultat 
Kategorin handlar om icke förväntat resultat, komplikationer eller skada. Patienten är inte 
nöjd med resultatet trots information före åtgärd. Patienten kan uppleva sig skadad. Ibland kan 
det uppstå komplikationer efter t.ex. en operation som man kan anse vara en vanlig komplika-
tion utifrån vårdens synsätt. Det är viktigt att patienten är informerad före t.ex. ett operativt 
ingrepp och då fått information om vad man kan förvänta sig och också att man som vårdper-
sonal säkerställer att patienten har uppfattat informationen innan ingreppet. 
 
När man vänder sig till patientnämnden så har man många gånger synpunkter på just sådana 
komplikationer som man inte visste eller upplever sig inte har blivit informerad om kunde in-
träffa och är då besviken. 
 

Utdrag från patientberättelser
”Patienten inkom med ambulans till akut mott. Några timmar senare ringer hen för att berätta att hen blir 
inlagd och säger samtidigt att en läkare vill prata med mig. Denne läkare som inte ens presenterade sig 
säger bara rätt upp och ner följande: "vi har beslutat om att inte göra någon HLR". Jag blev helt ställd 
och undrade vad hen grundade detta på och fick till svar "att det gör mer skada än nytta". Tyckte det var 
jättekonstigt, visst patienten kom in med bl a andningssvårigheter och hen är i grunden hjärtsjuk, men 
otroligt pigg i vardagen och gör allt och lite till. När jag pratar med min närstående om detta dagen efter 
så har hen inget som helst minne av att någon fråga hen om att avstå HLR. Inte heller diskuterade någon 
saken med mig som anhörig”.

”Patient som haft lågt Hb-värde i över 10 år. Har under flera år fått järninfusion regelbundet och upple-
ver att detta fungerat väl. Vid besök på vårdcentralen skulle hen få sin behandling, en annan läkare än den 
hen träffat under tidigare besök meddelar då att hen inte får järninfusion mer utan måste istället ta järn-
tabletter. Det lämnas inget utrymme för diskussion. Patienten började med tabletter och har efter detta 
mått mycket dåligt, järnvärdet har gått ner, hen orkar knappt något alls och uppger att detta tagit flera 
månader av hens liv. Undrar varför hen inte fick den behandling som fungerat väl under flera år”.

"Jag upplevde att det inte fanns någon bra kommunikation mellan mig som patient och förlösande barn-
morska/barnmorskor. Det hade varit så givande att få ett samtal på förlossningsrummet om min rädsla för 
bristning och hur vi gemensamt skulle samarbeta för att förlossningen skulle bli en så bra upplevelse som 
möjligt. Jag sakande också bättre kontakt med personalen under själva förlossningen. Råd, information om 
vad som skedde och nästa steg i processen".
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Väntetider i vården 
En hel del synpunkter har handlat om väntetider i vården. Det kan vara väntan på en ortope-
disk operation där väntan nu blivit längre som en effekt efter pandemin. Många operationer 
har ändå utförts av privata vårdgivare som har avtal med Regionen. Men kön har varit lång 
och det tar tid att komma ifatt.  
 
Det har även handlat om väntetid att få en tid till sin vårdcentral, där man inte fått en tid inom 
vårdgarantins gränser (inom 3 dagar få en medicinsk bedömning).  
 
Tandvården har fått flera synpunkter gällande svårigheter att få en tid till Folktandvården. Kö-
erna är orimligt långa och patienter har fått svar att man får vänta i flera år om det inte är akut. 
Många patienter har uttryckt en oro över vad som händer med deras tandhälsa i väntan på sitt 
besök till tandvården. I ett svar från en folktandvård beskrivs att det finns en prioriteringslista 
inom folktandvården som de arbetar efter. Då ligger de som är 75 år och yngre (ej barn) längst 
ner och de kallas när tid finns. Vilket kan vara flera år framåt.  
 
” I Folktandvården finns en prioriteringsordning över vilka patienter som ska prioriteras att 
få tid på klinikerna. I första hand kommer patienter som har akut värk och svullnad, där barn 
prioriteras före vuxna. Därefter ska alla barn i kommunen, samt de äldre som bor på boende 
eller har extra hjälp i hemmet flera gånger per dag prioriteras. När de är omhändertagna så 
är vårt uppdrag att ta hand om de som är 75 år och äldre. Först efter det så kommer den van-
liga vuxentandvården där de patienter som är inskrivna hos oss kallas i den mån vi hinner”. 
 
Ärende har inkommit gällande lång svarstid från Patologen. Detta är något som patientnämn-
den sett i några fler ärende. Patienten hade varit på sin vårdcentral för att ta bort en fläck på 
ryggen. Hudförändringen togs bort och skickades in till PAD. Först 5 månader senare, fick pa-
tienten besked om att hudförändringen visade malignt melanom. Patienten undrar: ”Hur 
kunde det dröja nästan 5 månader innan besked kom att jag hade malignt melanom och innan 
behandling kunde påbörjas”?  
 
Inom både barn- och vuxenpsykiatrin har många synpunkter inkommit där man väntat länge 
på neuropsykiatrisk utredning för en eventuell diagnos eller väntan på att starta sin behandling 

Utdrag från patientberättelser
”Patienten föll och skadade höften och opererades dagen efter. Fick komplikationer med mycket smärta efter 
operationen. Beskriver att hen hörde av sig till ortopeden men fick inte komma dit, tjatade till sig en tid då det 
till slut visade sig att plattan i höften lossnat. Ny operation men fortsatt stora besvär efter detta. Beskriver att 
hen bett flertalet gånger om att få en skiktröntgen men endast fått slätröntgen, röntgats flera gånger men man 
har inte sett något fel. Till slut fått skiktröntgen då hen uppger att man sett att flera skruvar är lösa och grav 
artros i höften. Nu aktuellt med en tredje operation. Patienten menar att om man bara lyssnat då hen från bör-
jan påtalade att hen hade väldigt ont och att något kändes fel kanske inte besvären blivit så stora och långva-
riga”. 
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efter att man fått sin diagnos. När det gäller utredningsbiten kan man få det hos en privat 
vårdgivare som har avtal med någon region inom rimlig tid, men när det kommer till behand-
lingsstart så är väntetiderna mycket långa. Detta är detsamma för både vuxna och barn och här 
gäller heller inte någon vårdgaranti på varken utredning eller behandling. Många hör av sig 
till patientnämnden på grund av att väntetiderna är långa vilket leder till otrygga patienter som 
kan få ödesdigra konsekvenser. Man hör av sig till patientnämnden undrar över vårdgarantin 
och varför den inte gäller för neuropsykiatrisk utredning och behandling. För barn kan väntan 
leda till en problematisk skolgång och tuff situation för hela familjen. För vuxna kan det ge 
bekymmer med exempelvis utebliven sjukersättning, avsked från sitt arbete och många gånger 
till en isolering. 
 

 

 

Behandling 
Ärenden som kategoriseras som behandling kan handla om nekad, fördröjd, felaktig, utebli-
ven eller negativ behandlingseffekt. Exempelvis att man inte fått trombosprofylax (blodför-
tunnande läkemedel) och som ledde till att patienten fick en blodpropp. Ett annat exempel var 
en komplikation i samband med en infusionsbehandling på grund av handhavandefel hos 
vårdpersonal. Patienter kan också haft synpunkter på att man fått psykologsamtal för sällan 
och som lett till att man mådde sämre och hade önskat tätare kontakt.  
 

Utdrag från patientberättelse
”Har sedan ett halvår tillbaka väntat på behandling för ADHD. Verksamheten har sagt att de ska åter-
komma med en tid men har aldrig återkopplat. När patienten kontaktar verksamheten säger de att de inte 
kan säga hur lång tid hen får vänta men att det är lång väntetid”.

”Förälder som ringer och berättar om hur de får vänta med att få behandling för deras barn som fått dia-
gnos/utredning via privat alternativ som de var remitterade till och nu att de väntat mer än 1 1/2 år för att 
påbörja behandling för ADHD som barnet har. Förälder har ringt BUP många gånger och frågat när de 
får påbörja behandlingen för deras barn. Barnet mår mycket dåligt, skolgången blir hårt drabbat och hela 
familjen och dess nätverk är påverkat. Förälder tycker att det är helt orimligt att ett barn ska få genomlida 
detta. Hur kommer detta att påverka barnets framtid”. 

Patienten sökte akut vård för hjärtklappning, orkeslöshet och högt blodtryck. Remiss skickades från akuten 
till vårdcentralen för cirka en månad sedan för akut uppföljning. Patienten har kontaktat sin vårdcentral då 
hen inte mår väl pga. andfåddhet, orkeslöshet och har svårt att klara att arbeta. Får ingen tid förrän tidi-
gast om en månad. Patienten undrar hur detta är möjligt och är orolig för sina besvär. 
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Verksamhetsområden 
Nedan redovisas synpunkter per verksamhetsområde. De tre verksamheter som fått flest syn-
punkter redovisas på mer detaljerad nivå. 

 
Figur 3. Fördelning på verksamhetsområde 
 

Primärvård, vårdcentralerna Bra liv och privata vårdgivare (privata vårdcentra-
ler) 
Bra liv vårdcentraler (primärvården) har 137 ärenden, tillsammans med de privata vårdcentra-
lerna, 39 ärenden är det verksamhetsområde som fått flest synpunkter och klagomål. Primär-
vårdens majoritet av ärenden hamnar inom huvudproblemet vård och behandling och kommu-
nikation. Undersökning och bedömning har fått flest ärenden, totalt 40 ärenden, följt av delak-
tighet, 24 ärenden. Primärvårdens uppdrag är brett och basen i hälso- och sjukvården. De har 
utredningsansvaret och håller i helheten kring patienten. Att flest synpunkter hamnar under 
undersökning och bedömning är därmed inte så konstigt då patienter ska söka sin vårdcentral i 
första hand. Primärvården måste tänka brett då många differentialdiagnoser måste beaktas.  
 
Flera som hört av sig till patientnämnden och som sökt för vissa symtom upplever inte att de 
blivit lyssnade på, dvs bristande delaktighet. De beskriver att de kontaktat vården upprepade 

Utdrag från patientberättelser
Sökte närakuten med en djup skärskada över leden på sitt pekfinger. Man började skölja såret och förban-
det patienten hade på hemifrån med kranvatten för att det hade fastnat i såret. Man väntade med att kon-
trollera distalstatus tills efter att man lagt bedövning och då endast motoriken. Trots att det var en djup 
led-/sennära sårskada kontaktades inte ortoped. Patienten informerades inte heller om att vara uppmärk-
sam på tecken på infektion efteråt. Dagarna som följde fick patienten mer och mer ont i fingret/handen och 
även feber, sökte vård på sin vårdcentral som skickade patient akut till ortopedkliniken som konstaterade 
septisk tendovaginit och man opererade fingret samma kväll.
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gånger för samma besvär men som inte lett till vidare åtgärd. Detta har vid några tillfällen re-
sulterat till en fördröjd diagnos som senare fått allvarliga konsekvenser för patienten, såsom 
allvarlig infektion och i värsta fall en obotlig cancerdiagnos. 
 

 
Tabell 4. Primärvårdens 5 vanligaste delproblem 

Kirurgisk vård 
Kirurgisk vård har fått näst flest synpunkter, 143 ärenden. Inom kirurgi finns bland annat spe-
cialiteter som ortopedi, kirurgi, kvinnosjukvård och kvinnohälsovård och det är dessa verk-
samheter som har flest ärenden. Delproblemet resultat är vanligast inom de opererande verk-
samheterna såsom kirurgi och ortopedi och då kan ärendena ha handlat om att man inte fått 
information innan eller efter en operativ åtgärd. I ett ärende som gäller en höftoperation där 
patienten råkade ut för en vårdskada och där patienten behövde reopereras. Information gavs i 
samband med rond till patienten gällande de komplikationer som patienten drabbats av. Pati-
enten som var äldre och hade svårt att ta till sin information kunde inte föra informationen vi-
dare till sin närstående. I svaret från verksamheten beklagar chefen att de brustit i kommuni-
kationen med närstående som naturligtvis borde fått vetskap om det inträffade och plane-
ringen framåt.  
 
När det gäller synpunkter på kvinnosjukvård och kvinnohälsovård handlar ärendena mer om 
bristande delaktighet att de inte känt sig lyssnade på i samband med sin förlossning men även 
besök inom kvinnohälsovården. I ett ärende beskrev en patient om när hen fått en spiral insatt 
och hade smärtor i veckor efteråt. Söker på annan enhet och träffar en annan barnmorska som 
inser att något är fel och remitterar patienten till läkare på sjukhus. Där opereras spiralen ut 
som satt felaktigt och en ny sätts in utan problem.  
 
Flera närstående har inkommit med synpunkter gällande t.ex. sin förälder som är äldre och 
som har en hörselnedsättning. I ett ärende hade patienten både hörsel- och synnedsättning och 
hörapparaten fungerade inte. När man besöker mottagningen får patienten besked att det ska 
ta ungefär två veckor att laga denna. Men när närstående hör av sig till mottagningen efter 8 
veckor då de inte fått någon information eller återkoppling får man besked om att det kan 
dröja ytterligare då det råder kompetensbrist. Denna väntan leder till isolering för patienten.  
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Tabell 5. Kirurgisk vård, de 5 vanligaste delproblem 

 

Medicinsk vård 
Inom medicinsk vård ingår specialiteterna akutsjukvård, medicin- och geriatrik, infektion och 
barnsjukvård och barnhälsovård. Ärendena har handlat främst om synpunkter på vård och be-
handling och då på undersökning och bedömning att den uteblivet eller att patienten blivit ne-
kad och hänvisad till annan enhet. Man kan ha sökt sig till akutmottagning då man fått infor-
mation från 1177 telefonrådgivning att det är dit man ska söka sig. När patienten kommit till 
akuten har man blivit  nekad undersökning/bedömning då man enligt akuten sökt sig till fel 
vårdnivå. Patienterna hänvisas då tillbaka till primärvården. Patienter upplever detta som att 
man nekad vård och ”bollad” fram och tillbaka och att ingen tar ansvar och det skapar frustra-
tion och ilska. Flera patienter har framfört till patientnämnden att man tycker att vården inte är 
samspelt. Varför säger man på 1177 i telefonrådgivningen att man bör vända sig till akuten 
samma dag och när kommer dit blir man ibland otrevligt bemött och ifrågasatt vad man gör 
där.  

I en patientberättelse beskrev patienten sin resa mellan olika specialiteter på en dag hur hen 
blev bollad fram och tillbaka utan att någon tog ansvar från vården och kommunicerade in-
ternt med annan berörd verksamhet. Istället fick patienten ta sig fram och åter mellan verk-
samheterna och ingen tog ansvar eller hjälpte patienten utan hänvisade till olika dokument och 
riktlinjer. 

Utdrag från patientberättelser
”Närstående inkommer med synpunkter på bemötande i samband med besöket. Läkaren talade till en början 
med ryggen åt patienten, som har en hörselnedsättning. Läkaren blev irriterad på patienten när hen inte 
hörde. Närstående fick upprepa informationen. Vid ett undersökningsmoment uppfattade inte patienten vad 
läkaren sade, istället för att försöka förmedla instruktionen igen gav läkaren upp och struntade i undersök-
ningen. Patienten kände sig som att hen störde läkaren. Läkaren hade inget tålamod med patienten. Läkaren 
tyckte att patienten skulle skaffa hemtjänst efter att ha träffat hen mindre än 30 minuter för att läkaren inte 
trodde på patienten att hen klarar att ta ögondroppar själv. Detta trots att trycket i patientens öga gått ner. 
Närstående tycker inte att det är okej att en gammal människa bemöts på detta sätt inom sjukvården”
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I en del ärenden har det handlat om vårdkedjan och den informationsöverföring som sker mel-
lan olika specialiteter men också med annan huvudman (kommun). Det kan också handla om 
en åtgärd som ska genomföras av annan klinik. I dessa ”gap” mellan olika enheter är risken att 
information kan förloras en patientsäkerhetsrisk. Därför är det viktigt att det finns tydliga ruti-
ner om vem som ansvarar för vad. Patienter som hört av sig till patientnämnden har just fram-
fört sådant som hänt där det varit otydligt vem som ska göra vad och hamnat ”mellan sto-
larna”. 
 
En patientsäkerhetsrisk är vid utskrivning från sjukhus och då kommun/primärvård ska ta 
över. Flera patienter har framfört att man känt otrygghet om vad som är nästa steg och att en 
utskrivningsplan saknats. I ett ärende beskrev anhörig att det blev en otrygg hemgång och där 
anhöriga fick ta ett stort ansvar och att sjukvården inte säkerställt att patienten kunde ta sig in 
i sitt hem då denne inte kunde gå eller förflytta sig. Hemtjänsten kunde inte möta upp patien-
tens behov då de inte fått all information om patientens status. Detta resulterade så små-
ningom i en återinläggning på sjukhus.  
 

 
Tabell 5. Medicinsk vård 5 vanligaste delproblem 
 

Psykiatri, diagnostik och rehabilitering 
Detta verksamhetsområde fick 98 ärenden. 53 av dessa har handlat om synpunkter på Psykia-
triska kliniken på Ryhov. De flesta synpunkterna som de fick handlade om väntetider för ut-
redning och behandling för neuropsykiatriska diagnoser. Denna långa väntan kan för vuxna få  
konsekvenser som utebliven sjukersättning, avsked från sitt arbete och många gånger till en 
isolering. Flera andra ärenden handlade om avsaknad av vårdplan och bristande kontinuitet 
vid läkarbesök. Patienter har framfört att man fått träffa olika läkare varje gång och man ut-
trycker det som att man får berätta sin historia gång på gång. 
 

Utdrag från patientberättelser
”Råkade ut för en olycka där jag skadade mitt knä. Knät drogs ur led och resulterade i att jag hade jät-
tesvårt med att gå. Valde att åka direkt till akutmottagningen, men akutmottagningen nekade mig och sa att 
jag behövde gå via min vårdcentral för att få en remiss till röntgen och sen till akuten. Vårdcentralen hade 
ingen tid den dagen vilket gjorde att jag stod där utan att få träffa en läkare, åkte då tillbaka till akuten och 
blev nekad ännu en gång och ombedd att vänta på att närakuten skulle öppna (den öppnade 17.00, jag hade 
försökt få träffa nån sen 11.30). När väl närakuten hade öppnat så fick jag en akuttid och fick snabbt en re-
miss till röntgen och sen en remiss till akuten. Det bemötandet jag fick av dem i receptionen på akutmottag-
ningen är inte acceptabelt”.  
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11 ärenden hamnade inom Barn- och ungdomspsykiatrin och då är det främst väntetider på 
behandling efter att man fått sin neuropsykiatriska utredning. Vissa barn har fått vänta väldigt 
lång tid vilket påverkat det fysiska och psykiska måendet både för barnet och familjen. Det 
har också påverkat omgivningen, och då främst skolan. I flera familjer har föräldrar uttryckt 
stor oro för sina barn i väntan på behandling då barnet uttryckt suicidala tankar. Föräldrar be-
rättar att de fört fram detta till psykiatrin utan att få gehör. Man har inte bedömt det så allvar-
ligt i vården men för föräldrarna blir detta ett stort lidande med mycket oro att se sitt barn må 
så dåligt.  
 

 
Tabell 5. Psykiatri, diagnostik och rehabilitering, 5 vanligaste delproblem 
 
Övriga ärenden inom detta verksamhetsområde är överlag jämt fördelat över de olika speciali-
teterna.  
 

Kommun/privata vårdgivare med avtal 
Inom detta verksamhetsområde är det 20 ärenden som registrerats. Få ärenden rör den kom-
munala verksamheten, 8 ärenden, gällande hälso- och sjukvård. Det kan vara så att patienterna 
i den kommunala hälso- och sjukvården inte har samma kännedom som patienter inom Re-
gion Jönköpings län om möjligheten att vända sig till patientnämnden. En annan förklaring 
kan vara att patienter inom kommunal vård upplever ett större beroendeförhållande gentemot 
vårdgivaren och därför inte vill framföra klagomål, med rädsla för konsekvenser. Oftast är det 
närstående som hör av sig med synpunkter till patientnämnden och då rör det sig främst om 
omvårdnadsfrågor och informationsöverföring mellan sjukhus och kommun. Övriga ärenden 
inom detta verksamhetsområde rör privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings 
län, exempel på verksamheter är vårdval ögon, privata gynekologer etc. Synpunkterna kan då 
ha handlat om resultat efter ett ingrepp/undersökning. 
 

Tandvården 
Tandvården har under första halvåret fått 19 ärenden och det är procentuellt färre ärenden än 
samma period 2021. Ärenden har främst handlat om synpunkter rörande väntetider till under-
sökning som inte är akuta besvär. Patienter har fått till svar att det inte finns tillräckligt med 
tandläkare och att man kan få vänta flera år på en undersökning. Tidigare år har tyngdpunkten 
på synpunkterna inom tandvården berört frågor gällande ekonomi såsom garantier efter en be-
handling. Detta har vi under första halvåret sett en minskning av.   
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Stödpersonsverksamheten 
  
Under första halvåret har vi gjort totalt tretton stycken förordnanden, varav fyra LRV och nio 
LPT. Vi har fått in stödpersonsuppdrag från alla våra tre sjukhus i Region Jönköpings län. Vi 
har gjort totalt femton stycken entledigande, varav åtta LRV och sju LPT. 
 
En rekryteringskampanj av nya stödpersoner gjordes innan sommaren och intresset har varit 
stort. Vi rekryterade åtta nya stödpersoner. Totalt har vi nu sexton aktiva stödpersoner som 
kan ta uppdrag.  
 
I rekryteringen har vi samarbetat med kommunikationsavdelningen där de tog fram en artikel 
som publicerades på Regionens hemsida och på intranätet. Artikeln innehöll information om 
stödpersonsuppdraget och en intervju med en av våra stödpersoner. Under sommaren var vi 
även med i Radio Jönköping P4, tillsammans med en stödperson där vi blev intervjuade angå-
ende stödpersonsuppdraget och patientnämnden. 
 

Uppföljning av verksamhetsplan- och kommunikationsplan 
I varje halvår- och årsrapport ska patientnämnden följa upp sin verksamhetsplan och kommu-
nikationsplan som är beslutad i nämnden. Patientnämndens övergripande mål med kommuni-
kation är att öka kännedom om verksamheten genom kontinuerliga och långsiktiga insatser.  
Patientnämnden jobbar kontinuerligt med kommunikationen utåt genom bl.a information på 
1177.se, tidningsartiklar, lokalradio och informationsuppdrag både internt inom regionens 
verksamheter och externt utåt medborgare. Under första halvåret av 2022 har patientnämn-
dens tjänstepersoner fått många inbjudningar från olika verksamheter för att informera om pa-
tientnämndens uppdrag och vad vi sett i analyser. Detta som en källa till lärande. Under året 
har också årsrapporten presenterats för regionfullmäktige. 
 
När det gäller uppföljning av verksamhetsplan har vi under våren gjort en större insats att re-
krytera nya stödpersoner för att kunna uppfylla stödpersonsuppdraget. 
 
Patientnämndens ledamöter samt tjänstepersoner har under året genomgått den digitala utbild-
ningen ”Socialstyrelsens nationella handlingsplan 2020-2024  för ökad patientsäkerhet”. 
 
I slutet av 2021 färdigställdes en rapport av patientnämndens tjänstepersoner som handlade 
om kommunikation i vården. Denna rapport presenterades vidare för presidiet för nämnden 
för Folkhälsa- och sjukvård. De gav Etikrådet i uppdrag att arbeta vidare med kommunikatio-
nens betydelse i vården. Efter att tjänstepersoner blivit inbjudna till Etikrådet att föredra rap-
porten har det lett till att många verksamheter velat ta del av rapporten och hur man kan arbeta 
vidare med detta område. 
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Diskussion och reflektion 
Denna halvårsrapport ger en indikation för vad de inkomna synpunkterna haft mest fokus på 
och hur trenden för resten av året kan komma att bli. Vi ser att ärendemängden totalt sett ökat 
under första halvåret och fortsätter denna uppgång kommer det blir många fler ärende än un-
der tidigare år. Det behöver inte betyda att vården har sämre kvalitet utan snarare att fler har 
kännedom om patientnämnden. Tjänsten på 1177.se, har uppdaterats till ”en väg in”, och 
gjort det lättare för medborgaren att lämna synpunkter till patientnämnden men också direkt 
till vården. Detta har inneburit mindre antal synpunkter som inkommit via telefon. 
 
Att kommunikation har stor betydelse i vården och dess konsekvenser när det brister ser vi i 
majoriteten av ärendena. Även om inte kommunikation är huvudproblemet som det kategori-
serats som så är den en stor del i de synpunkter som inkommit till patientnämnden.  
 
Det är viktigt att vårdpersonal är lyhörd inför den äldre patienten. I flera ärenden som inkom-
mit till patientnämnden ser vi att det är just detta som framförts att den äldre patienten blivit 
negligerad och inte känt sig lyssnad på. En del framför att de känner sig diskriminerade för att 
man är en äldre person. Närstående har en stor betydelse för patienten i dessa situationer då en 
del äldre patienter inte alltid klarar att föra sin egen talan och har svårt att uppfatta vårdens in-
formation.  
 
Mycket inom vården handlar om samordning och information mellan olika samverkanspart-
ners. Det centrala i detta är patientens resa genom vården. Vården ska vara personcentrerad 
och utgå från patientens behov. De synpunkter som inkommit har handlat om upplevelsen att 
man inte tycker att vårdens olika delar hänger ihop. Varje enhet jobbar utefter sina ramar och 
stuprör. För patienten blir det konstigt att man hela tiden bollas vidare till nästa enhet. Att 
komma till en enhet och då få till svar att du ska till en annan enhet och sen släpper man pati-
enten utan att säkerställa att patienten fått rätt hjälp. Detta kan uppfattas av patienten att vår-
den inte vet vad den gör. Hänvisar man verkligen rätt? Hur kan vi säkerställa att patienten får 
rätt hjälp för de besvär patienten söker för? 
 
För patienter med stort vårdbehov är samordning och koordinering av vårdinsatserna viktigt 
och att dessa har en fast vårdkontakt. Syftet är att skapa tydlighet för patienten kring nästa 
steg i vård och behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet. En vårdsamordnares roll 
i primärvården är därför viktig då denne har ett stort ansvar. 
 
Ärende rörande psykiatrin fortsätter att öka. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och som 
då också får till följd att fler söker vård inom psykiatrin. Belastningen för denna verksamhet 
har ökat och dagens resurser kan inte möta detta behov. Därav långa väntetider, bristande 
kontinuitet och uppföljning. Då allt fler barn utreds för neuropsykiatriska diagnoser är det vik-
tigt att vuxenpsykiatrins resurser kan möta detta behov när barnet har fyllt 18 år. 
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Ärenden gällande Folktandvården har handlat om väntetider på att få en undersökning gjord, 
men även vid byte av folktandvårdsklinik så är väntetiderna upp till flera år berättar patienter. 
Detta är ett område som patientnämnden får fortsätta att följa.  
 
Under året har politikerna i patientnämnden deltagit i webbutbildning i Socialstyrelsens natio-
nella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024 10. Detta för att öka kunskapen hos le-
damöterna i patientnämnden och dess roll i Regionens patientsäkerhetsarbete och hur man kan 
bidra på bästa sätt att ta tillvara på patient-/kundsynpunkter som källa för lärande. Under året 
har vice ordförande haft förmånen att få presentera patientnämndens årsrapport i regionfull-
mäktige, vilket är ett bra forum att nå ut till flera politiker i Regionen samt allmänheten. 
 
Det som handläggarna i patientnämnden ser mer och mer är verksamheternas vilja att ta till 
sig de synpunkter som de fått och att man ser det som ett lärande. I svaren till patienten uttryc-
ker cheferna att de är tacksamma för de synpunkter som kommit till dem och att de blivit upp-
märksammade på problemen.  
 
 
  

 
 
 
10 Socialstyrelsen: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024, ”Agera 
för säker vård” 
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För ett bra liv i en attraktiv region
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