
 

YTTRANDE 1(2) 

2014-12-08 LJ 2014/728 

  

 

   

Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion om att stödja och stimulera lokala 
kulturting i Jönköpings län 
 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Eva Eliasson och Annika Hansson, 
Socialdemokraterna 
att Landstinget tar initiativ till att stimulera utvecklingen av lokala kulturting i 
länet, i samråd med länets kommuner. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
 

Utskottets beredning 
Kulturchef Jörgen Lindvall medverkade vid utskottets sammanträde 17 nov 2014 
och berättade om bakgrunden till de kulturting som har genomförts. 
Inför arbetet med den nu gällande regionala kulturplanen 2012-2014 genomfördes 
lokala kulturting i samtliga länets kommuner. Det var ett resurskrävande arbete 
för Regional utvecklings personal. 
Det regionala Kulturtinget är ett årligt återkommande tillfälle (sedan 2012) då 
kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria 
kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället möts, utbyter tankar 
och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil. 
De regionala kulturting som genomförts har haft starka kopplingar till arbetet med 
den regionala kulturplanen dels för att få fram underlag till ny regional kulturplan 
och dels för att värdera den gällande planen. På de regionala kulturtingen har inte 
alla länets kommuner varit representerade. 
 
Kulturlivet och dess organisation ser väldigt olika ut i länets kommuner. Alla 
kommuner har t.ex. inte en biblioteksplan trots att det står i bibliotekslagen att alla 
kommuner och landsting ska ha det. I många kommuner sker det mesta på ideell 
basis och få personer arbetar med kultur professionellt. 
Att arrangera lokala kulturting är ett sätt att föra samman olika kulturaktörer och 
diskutera utvecklingen i kommunen. Någon kommun har genomfört en typ av 
lokalt kulturting och då bjudit in Landstinget. 
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Kulturchefen menar att regionen kan stötta kommunerna med kunskap för att 
arrangera kulturting men att det är tidkrävande om Landstinget ska göra hela 
arbetet.  
Utskottet menar att regionens kulturavdelning, med sin kunskap och sitt nätverk, 
bör ta initiativ till och stimulera utvecklingen av lokala kulturting i samråd med 
länets kommuner men där respektive kommun måste ta ansvar för att arrangera, 
bjuda in och genomföra de lokala kulturtingen.  

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET  
 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 48-54 
Tid: 2014-12-08 kl.9.00-12.30 
 
Plats: Åsens by 

§ 51 
Dnr 
LJ 
2014/ 
728 

Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i 
Jönköpings län 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Eva Eliasson 
och Annika Hansson, Socialdemokraterna 
att Landstinget tar initiativ till att stimulera utvecklingen av 
lokala kulturting i länet, i samråd med länets kommuner. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
Vid utskottets förra möte medverkade kulturchefen och 
lämnade information och motionen diskuterades. 
Planeringsgruppen har nu utarbetat ett förslag till yttrande 
som innebär att man bifaller motionen. Utskottet diskuterar 
förslaget. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande och bifalla motionen. 
 
Utdrag: Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Erik Lagärde  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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