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Barn och unga  
Kulturutveckling ska stärka barns och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i 
vårt län. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention arbetar Kulturutveckling med 
samverkan, tillgänglighet, delaktighet, kunskap och eget skapande, samt för regional, 
nationell och internationell dialog kring frågor som rör kultur för barn och unga. En 
utvecklare hos Kulturutveckling arbetar dedikerat med främjande av kultur för 
målgruppen.  

Alla barns och ungas rätt till kultur 
Genom att delta i nationella nätverk och genom att inhämta och sprida kunskap internt och 
externt, arbetar Kulturutveckling med FN:s barnkonvention och alla barns och ungas rätt till 
kultur. Vi har kontinuerliga möten gällande barns rätt med Kulturutveckling, Smålands Musik 
och Teater (Unga Spira) och Region Jönköpings läns barnrättsstrateg. Utvecklaren sitter med i 
styrgruppen för Region Jönköpings läns handlingsplan kring barnrättsfrågor. Beviljade 
utvecklingsmedel och aktivt deltagande i styrgruppen för Kulturrätten är en viktig del av 
arbetet för alla barns och ungas rätt till kultur.  

Nätverk och samarbeten 
Nätverket med alla sydsvenska regioner med fokus på kultur för barn och unga fortsätter och 
har under 2021 behandlat ämnen som regionernas roll i utveckling av kulturskolan och kultur 
i skolan. Kontinuerlig dialog förs med kommuner, kulturskolor och aktörer inom 
kultursamverkansmodellen kring specifika projekt, insatser och utvecklingsområden. 

Feriepraktik kultur 
Feriepraktik kultur är ett regionalt projekt som ökar möjligheten till arbete, eget skapande och 
en inblick i olika kulturarbeten. Insatsen möjliggjorde 136 feriepraktikplatser i 11 av länets 13 
kommuner. Kommunerna tog del av 53% av medlen och ideella organisationer och föreningar 
29%. Vi genomförde även Kultursommar, där unga får arbeta med ett konstområde under 
handledning av en professionell kulturaktör: 

• Film på Sörängens folkhögskola med Mikael Bundsen 

• Dans på Eksjö kulturskola med Anna Öberg 

• Freja musikteater i samarbete med SMoT och Unga Spira 

• Konst i samarbete med Jönköpings läns museum 

Ung delaktighet  
Under 2021 skulle insatsen KulturCrew ha startat, för ungas delaktighet och för att främja 
ungt arrangörskap. På grund av pandemin startade vi inte några KulturCrew men upparbetade 
samarbeten med två kommuner i länet. Uppstart av insatsen sker istället under 2022. 
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Sommaren 2021 genomfördes Filmsommar, där åtta ungdomar från länet fick en chans att lära sig 
mer om att arbeta som filmare under ledning av Mikael Bundsen. Foto: Johan Werner Avby. 

Fokus kulturskola  
Ett utvecklingsbidrag har gett möjligheten att arbeta med regional samverkan för kulturskolor 
i Jönköpings län. Länets kulturskolechefer står gemensamt bakom projektet Regional 
samordning för länets kulturskolor och Kulturutveckling har regelbunden dialog med den 
projektledare som anställts. Under 2021 arbetade man gemensamt med implementering av 
barnkonventionen inom kulturskolan med en extern föreläsare/processledare som ledde 
arbetet. En utredning av en ny regional kulturskola har påbörjats då man ser flera 
utvecklingsmöjligheter i att samordna avtal, tjänster, utbildningar med mera.  

Kulturrätten  
Tillsammans med alla parter inom kultursamverkansmodellen arbetade Kulturutveckling 
under året aktivt med projektet Kulturrätten. Genom metodutveckling och samordning vill 
man stärka samarbeten mellan skola och kulturliv och säkra alla barns rätt till kultur. Under 
året ordnades en utbudsdag där kulturinslag för skola inom alla konstområden presenterades. 
En webbplats för samlad information om kultur i skolan är lanserad. 

Kultur på höstlovet 
Till följd av pandemin minskade kulturaktiviteter för barn och unga och genom denna 
tillfälliga insats kunde vi öka kulturupplevelser och skapande kultur för barn och unga. Vi 
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nådde alla kommuner, alla åldersgrupper och arrangemang genomfördes inom samtliga 
konstområden. På kort sikt ökade kulturarrangemang för barn och unga i vårt län, vilket var 
mycket positivt från arrangörernas sida. Insatsen möjliggjorde totalt 81 nya arrangemang och 
vi nådde 3 822 barn och unga. 

 

 

  

Resultat i form av effekter på kort, medellång och lång sikt 
På kort sikt ökade kulturarrangemang för barn och unga i vårt län, vilket var mycket positivt från arrangörernas sida 
(ingen utvärdering bland barn och unga har gjorts). Vi hoppas att insatsen gav barn och unga en väg tillbaka till 
kulturen, som på grund av pandemin inte kunnat nå barn och unga på samma sätt som tidigare, och att detta har 
positiva effekter på lång sikt.  
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Bild och form 
Det regionala uppdraget för bild och form är att bevaka, tillgängliggöra och stärka 
samtidskonsten och förbättra villkoren för fria kulturutövare i länet. Detta sker genom 
kunskapsöverföring, projekt och utdelning av riktade stipendier. Såsom många andra 
verksamheter präglades året av pandemins restriktioner.  

Utdelade stipendier inom bild och form 
Paul Petersons konststipendium: Amanda Björk, studerande vid Konstfack, Stockholm. 

Coronasamlingen 
Under våren fick Statens konstråd uppdraget från staten att köpa in konst för 25 miljoner 
kronor till en Coronasamling. Syftet med inköpen var att stödja konstnärer under pandemin. 
För att säkerställa att förvärven nådde hela landet, valde Statens konstråd att använda sig av 
den modell digitala portfoliovisningar som utarbetades i samarbete med Region Jönköpings 
län föregående år.  

Konstnärsurvalet gjordes genom en open call i respektive region och inom Regionsamverkan 
syd samarbetade regionerna Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Jönköping samt 
Gotland. Region Skåne genomförde ett eget urval eftersom deras förutsättningar skiljer sig 
starkt från de övriga regionerna. För att undvika jäv genomfördes respektive regions urval av 
två andra regioner. De slutliga urvalen sammanställdes och skickades till Statens konstråd 
som anordnade de slutliga digitala portfoliovisningarna. 

Portfoliovisningen resulterade i ett inköp från en regional konstnär, Ludvig Ödman, till den 
statliga Coronasamlingen. 

Distancio 
Projektet syftar till att lyfta samtidskonsten i fyra av länets kommuner – Mullsjö, Gnosjö, 
Värnamo och Tranås – och att genom social och processinriktad konst av hög kvalitet som 
engagerar sig i det lokala, frambringa nya möten, tankar och perspektiv för invånarna. 

Målsättningen var att konstnärerna skulle återvända under våren 2020 för att genomföra sina 
konstprojekt. Pandemirestriktionerna gjorde dock att konstnärerna inte kunde resa och 
genomförande fick omorganiseras utifrån restriktionerna och vissa projekt färdigställdes inte 
förrän 2021. Projektets curator är Anna Viola Hallberg. 

Medverkande konstnärer är; Martinka Bobrikova och Oscar De Carmen (Norge), Rui Mourão 
(Portugal), Melissa Vandenberg (USA) och Mark Rautenbach (Sydafrika). 

Konstbokcirkel 
Konstbokcirkelprojektet är det som blivit hårt drabbat av pandemins restriktioner då den 
bygger på sociala möten. Syftet med projektet är att främja och stödja nya bokcirklar med 
konstböcker från Kulturrådet på länets bibliotek. Under den paus som pandemin inneburit har  
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Under 2021 arrangerades för första gången Bästa biennalen i Jönköpings län, en konstfestival för och 
med barn och unga. Foto: Johan Werner Avby. 

projektet haft samarbete med Göteborgs konsthall för att ta lärdom av deras konstpedagogiska 
satsning Snacka om konst.  

Konstforum 
Under 2021 har ett nytt nätverk för länets konstnärer tagits fram. Nätverket har fått namnet 
Konstforum och har som syfte att fungera som kollegial mötesplats samt en möjlighet för 
fortbildning på peer-to-peer nivå. Nätverket har som mål att arrangeras fyra gånger per år på 
olika platser i länet och med ett nytt tema och föreläsare för varje träff.  

Pandeminrestriktionerna innebar dock att mötesträffarna sköts upp och istället togs 
profilprodukter fram för de kommande träffarna.  

Regionsamverkan Sydsverige – bild och form 
Regionsamverkan Sydsverige – bild och form arbetar med tre interregionala fokusområden: 
Bästa biennalen, konstkritik och residensverksamhet.  
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Under året arrangerades Bästa biennalen för första gången i samtliga regioner. I Jönköpings 
län medverkade Österängens konsthall, Nässjö konsthall, Eksjö museum och Vetlanda 
museum. 

Inom fokusområdet konstkritik anordnades en kurs i att skriva konstkritik på Sörängens 
folkhögskola med Sara Arvidsson. Ytterligare en kurs i konstkritik upphandlades av 
konstkritikern och lektorn Linda Fagerström. Denna kurs är digital och erbjuds alla elever vid 
konstnärliga folkhögskoleutbildningar inom Regionsamverkan Syd. 

Fokusområdet residensverksamhet har tagit fram tre konferenser, men ingen av dem ligger 
inom Jönköpings län. 
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Bild och form gestaltning 
”Genom dialog med vårdenheterna och i samspråk med konsten skapa spännande och 
levande vårdmiljöer.”  

Genom dialog med Region Jönköpings läns verksamhet gestaltas miljöer för 
patienter, personal och besökare. Den offentliga gestaltningen består av både 
byggnadsanknutna konstverk samt lös konst av god kvalitet. Byggnadsanknutna 
gestaltningsuppdrag samverkar med arkitekturen och är beroende av nära 
samarbete mellan konstnär, arkitekt, verksamhet och byggprocess. En process som 
kräver god framförhållning vilket är en förutsättning för långsiktigt gott resultat. Bild 
och form gestaltning arbetar genom dialog och uppföljning och värnar i samverkan 
med verksamheternas behov om konstnärlig höjd. Vårt arbete präglas av respekt för 
den enskilda människans egna tänkande och reflektion och strävar mot ett 
normkritiskt arbetssätt.  

Region Jönköpings läns konstsamling och 
gestaltningsuppdrag 
Tillgängliggörandet av Region Jönköpings läns konstsamling genom offentlig gestaltning 
bidrar till ett historiskt och samtida konstnärligt värde. Konstinköp i Region Jönköpings län 
har gjorts sedan 1950–talet och samlingen har därmed en vid spridning på uttryck och bred 
tidsanda. För att förstå vår samtid behöver vi sammanhang och kunskap om vår historia.  
I samband med ny- och ombyggnationer strävar Region Jönköpings län efter att följa 1 % 
regeln, vilket stärker stödet till regionala, nationella och internationella konstnärer. Jönköping 
läns medborgare ges här möjlighet att uppleva offentlig samtidskonst i sin närmiljö som en 
del av vårt demokratiska samhälle. Extra resurser tillsattes under 2020–2021 i uppdrag att 
inventera vår konstsamling och få samtliga konstverk inlagda i konstregistret Faciliate. Idag 
registreras, fotograferas och märks varje nyinköpt konstverk och läggs in i vårt register 
manuellt. Konstsamlingen innehåller cirka 14 000 konstverk. Region Jönköpings läns nya 
konstregister bör årligen revideras och underhållas för att vara aktuellt.  
 

Galleri- och ateljébesök 
Bild och form gestaltning besöker regelbundet gallerier och utställningar regionalt och 
nationellt. Ateljébesökens syfte är att lära mer om konstnärens arbetsinriktning samt 
informera om kommande projekt och arbetsprocesser. Arbetsmiljön förändras med dagens 
nya sjukhusbyggnader vilka ofta består av stora glaspartier samt skyltning av olika slag.  
Här ges möjlighet till ett nytt sätt att tänka kring offentlig gestaltning i vårdmiljö. Bild och 
form gestaltning gör inköp av såväl traditionell konst, video, ljus och ljudinstallationer. Det 
bidrar med stöd till både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under pandemin 
har ateljé- och galleribesök varit begränsade. 
 

Avskrivning  
Idag sker alltför kostsamma och resurskrävande arbetsinsatser för att hålla ordning på icke 
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brukbar konst. Konstverk som inte längre tjänar sitt syfte, på grund av dåligt skick, bör 
avskrivas regelbundet. Konst i offentliga miljöer utsätts dagligen för större slitage än 
konstverk som hänger i klimatanpassade lokaler, konsthallar och museer. Avskrivning bör 
även innefatta utomhusskulpturer som genom åren utan kontinuerlig översyn har tillåtits 
förfalla. Önskvärt är här en budget för underhåll av utomhusskulpturer. 

Höst i Glänta  
Genom pilotprojektet ”Kultur i vården” har Bild och form gestaltning initierat idén att lyfta 
barnens vårdmiljö. I samarbete med Regionbibliotek, Sjukhusbiblioteket och föreningen 
Kultursjukhuset genomförs utställningar med innehållande program. Samarbetet resulterade i 
att Sjukhusbiblioteket tog över ytan "Galleri R", tidigare disponerad utställningsyta av Bild 
och form gestaltning. Barnbiblioteket Glänta invigdes 4 april 2019.  

Bild och form gestaltning lyfter genom sitt gestaltningsarbete barnens vårdmiljö på Region 
Jönköpings läns sjukhus. Barnboksillustratör och författare Matilda Rutas sagobilder 
gestaltades i Glänta 2021 och olika aktiviteter samverkade med illustrationerna. Projektet 
Glänta har tilldelats stöd från Kulturrådet under tre år. Gläntaprojektet präglas av FN-
konventionen – alla barns rätt till kultur.  

Sagoslingan  
Bild och form gestaltning och Kulturutveckling Dans har samarbetat kring projektet 
Dansbänkar. Inspelning av tre mindre dansföreställningar genomfördes i Hyenornas Trädgård. 
Föreställningarna tillgängliggörs genom QR-koder utplacerade på Sagoslingan. Koreograf är 
Claire Parsons.  

Sagoslingan är en plats i sjukhusmiljö där besökare, patienter och personal får möjlighet till 
upplevelse och andrum. Genom konst, dans och berättelser i olika format blir det en del i 
barnens vårdmiljö. Sagoslingan är i uppstartsfas och ett samverkansprojekt där olika 
kompetenser är deltar. Sagoslingan ingår i SLINGAN - ett naturstråk utomhus runt Region 
Jönköping läns tre sjukhus.  

Jämlikhet och allas lika värde 
Bild och form gestaltnings utgångspunkt är ett normkritisk förhållningsätt till konsten som 
gestaltas i Region Jönköping läns verksamheter. I samarbete med Region Jönköpings läns 
Hbtqi-certifierade verksamheter vill vi möta upp Region Jönköpings läns strävan mot 
jämlikhet och allas lika värde (RUS 2025). Råslätts vårdcentrum planeras bli Region 
Jönköpings läns första Hbtqi-certifierade vårdcentrum. Gestaltning för Råslätts nya 
vårdcentrum har tagits fram under 2020–2021. 

Nätverksträffar  
Bild och form gestaltning bevakar samtidskonsten i olika forum. Besöker konferenser och 
konstmässor och deltar i diskussioner kring offentlig konst. Bild och form gestaltning deltog i 
flera formella och informella samtal kring konsten, regionalt och nationellt samt medverkade i 
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interna utvecklingsarbeten inom Kulturutveckling under 2021. Mötesdeltagandet skedde via 
digitala plattformar med hänsyn till pandemin. 

Ny verksamhetslokal  
Bild och form gestaltning flyttade under 2021 upp till våning 2 i HUS B7 Ryhov. 
Verksamheten får därmed möjlighet till utveckling och ändamålsenlig lokal för 
konstsamlingen, kvalitativ arbetsyta och fasta arbetsplatser för personal inom Bild och form 
gestaltning. 

Pågående insatser  
Spisrummet: Idén med Spisrummet är att tillgängliggöra konstsamlingen för våra 
medborgare utanför sjukhusmiljön som en del i Bild och form gestaltnings uppdrag. En plats, 
ett rum där Region Jönköpings läns konstsamling visas i samverkan med länets kulturutövare, 
exempelvis på länets museum. Perspektiv breddas och utvecklas genom arbetet med 
Spisrummet, idén öppnar för mentorskap där elev och konstnär möts i ett pedagogiskt 
samarbete.  

Jönköpings läns estetutbildningar: Länets estetutbildningar bjuds in till ett studiebesök hos 
oss. Esteteleverna får inblick i Region Jönköpings läns konstsamling och gestaltningsuppdrag 
som en del i sin konstnärliga utbildning. Först är Mullsjö konstskola. 

Konstinköp 2021 
Ordinarie konto 
Totalt 112 verk vid 35 tillfällen 
Konstnärer män 16 st (53 verk) 
Konstnärer kvinnor 26 st (59 verk) 

1 % konton 
Totalt 54 verk vid 15 tillfällen 
Konstnärer män 8 st (22 verk) 
Konstnärer kvinnor 16 st (32 verk) 

Sammanställning  
Totalt 166 verk 
Män 24 st (75 verk) 
Kvinnor 42 st (91 verk) 

I sammanställningen kan samma konstnärer förekomma flera gånger. 
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Upphandlad gestaltning 2021 
Hus D1-D2 parkdelen norr om huskropparna 
Äntligen! säger Tuvstarr 
Konstnär Astrid Göransson, bronsskulptur på stenlagd yta samt sittstenar och två duvor av 
aluminium på stolpe. Slutförd och installerad december 2021. Kostnad 1 000 000 kronor plus 
moms. 

Råslätts Vårdcentrum 
Flicka med parasoll och flätor 
Konstnär Lena Cronqvist, bronsskulptur monterad på stensockel. Installerad september 2021. 
Kostnad 600 000 kronor plus moms. Detta verk inhandlades som så kallat direktinköp då 
tillgänglig budget inte medgav de kostnader skiss/projekttävling skulle inneburit.  

Nytt uppdrag med skissomgång för Entrén exteriör Ryhovs länssjukhus påbörjades 2021. Två 
konstnärer har tackat ja till skissuppdrag. Inlämning av skisser sker senast 28 februari 2022.  

 

Konstnär Astrid Göransson under skapandet av skulpturen Tuvstarr. Foto: David Skoog. 
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Dans 
Detta år präglades av pandemin och dess effekter. Vi har skjutit fram och ställt om, 
och under en del av året kunde publika evenemang genomföras. Arbetet med våra 
två stora treåriga projekt DANSSpår och Crossing Motion har fortsatt, vi har ingått i 
Regionsamverkan Sydsverige, genomfört Skapa Dans och fortsatt vår ordinarie 
utvecklingsverksamhet. 

Crossing Motion  
Genom projektet vill vi undersöka vad som sker i den samskapande processen mellan dans 
och musik när vi jobbar inkluderande. Vi vill undersöka vad som händer med rollerna och 
scenkonstuttrycket i en kollaborativ, co-creative och samskapande process. Vad händer med 
makten som vanligtvis en koreograf eller tonsättare/dirigent har när hela gruppen skapar 
tillsammans? Förflyttar sig makten genom hela gruppen i olika stadier och hur kommuniceras 
den? Hur kan äganderätten bli jämbördig inom gruppen? Vad blir det gemensamma lärandet? 
Crossing Motion genomförs i samarbete med Västmanlandsmusiken och Stockholms 
konstnärliga högskola, med stöd från Kulturrådet. Huvudägare för projektet är 
Kulturutveckling, Region Jönköpings län. 

DANSSpår 
Projektet DANSSpår tar ett helhetsgrepp för att bygga upp ett danslandskap i Jönköpings län. 
Ett landskap där ett flöde av fria utövare kommer kunna möjliggöra mer konstnärligt 
skapande på fler platser i länet. Ett landskap som vill bredda dansutbudet – visa på bredd och 
spets, det lokala till det internationella, det färdiga och det under process. Ett led i arbetet med 
att stärka dansen och dess närvaro i länet är att Kulturutveckling, Region Jönköpings län blir 
underpart till Dansnät Sverige under projektets genomförande för att sedan utvärderas. 
Jönköpings kommun är i nuläget och kommer att förbli huvudpart, och genom detta 
samarbete möjliggöra att Dansnät Sveriges dansproduktioner kan spelas på fler platser i länet 
och bredda dansutbudet.  

Dansbänkar  
Under året fortsatte arbetet med Dansbänkar. En Dansbänk är en digital dansupplevelse som 
syftar till att göra den professionella danskonsten tillgänglig för alla invånare i Jönköpings 
län. På flera platser runt om i länet har danskonstnärer och koreografer skapat dansverk som 
har filmats, och som är specifika för just den platsen. Filmerna skiljer sig åt och som besökare 
får man möta olika antal dansare och olika dansstilar. Eftersom verken är platsspecifika 
behöver man ta sig till precis den plats där verket skapades för att ta del av upplevelsen. Vid 
årets slut fanns 16 dansbänkar i 8 av länets kommuner. Målet är att det inom de närmsta åren 
ska finnas minst en Dansbänk i varje kommun i länet.   

Danskickoff  
Hösten startades upp med vår återkommande danskickoff. Detta år hölls den på Kulturhuset 
Spira och skedde i samarbete med SMOT och Jönköpings kommun. Där presenterade vi 
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kommande dansföreställningar och andra dansmöten under hösten och våren och bjöd på mat 
till de cirka 40 personer som anmält sig. Det var en blandning av kulturinköpare, utövare, 
tjänstemän, politiker och intresserad allmänhet. Kvällen avslutades med att tillsammans se en 
dansföreställning på Spira.   

Residens  
Under året har vi fortsatt att stötta etableringen av Studio Skaftarp, en residensverksamhet 
som drivs av Moa Sahlin utanför Värnamo och Studio Silk, en tvärkonstnärlig konsthalls pop-
up mitt i Jönköping city. Danskonstnären Helena Franzén har haft residens i Gnosjö där hon 
skapade tre Dansbänkar. Flamencodansaren Josefine Chiacchiero har haft residens på 
Tändsticksmuseet i Jönköping, som mynnade ut i utställningen MADE BY WHO?. Både 
Josefine och Helena erbjöd workshops under sina residensperioder, till barn, unga och vuxna. 
Filmkonstnären Helena Byström och danskonstnären Anna Källblad hade residens i 
Huskvarna med anledning av deras vinst i dansfilmfestivalen Screendance festival.  

Värnamo  
Under projektet DANSSpårs gång är ett mål att Värnamo ska bygga upp kompetens och 
kunskap för att kunna bli en permanent dansscen i länet. Under detta år spelades en 
dansföreställning i Värnamo, som turnerade genom Riksteatern. I anslutning till 
föreställningen erbjöds studenter i Värnamo en workshop. Fler föreställningar skulle ha 
spelats men fick skjutas upp på grund av pandemin.  

Publika möten  
En del publika aktiviteter har gått att genomföra fysiskt, andra har erbjudits digitalt. Dansens 
dag firades på DANSSpårs Youtubekanal med dansbidrag från hela länet. Firandet innebar en 
uppvisningsmöjlighet för de dansgrupper som kunde genomföra sin undervisning trots 
pandemin, men inte hade möjlighet till fysiska uppvisningar. Vi fortsatte med vår samtalsserie 
på Jönköpings läns Museum tillsammans med hemslöjdsutvecklarna. Denna gång var temat 
Stolen som objekt, vilket kopplades till dansföreställningen PLI som arrangerades på museet 
av Jönköpings kommun genom Dansnät Sverige. I samband med en annan av Dansnät 
Sveriges föreställningar erbjöds länets danspedagoger en workshop på Spira. Dessutom 
påbörjades ett arbete kring att öka ungas läs- och skrivvanor genom dans, i en workshop i 
danspoesi.  

Publikutvecklare  
Två publikutvecklare arbetar på 20 % vardera med att i koppling till de danssatsningar vi gör 
inom DANSSpår marknadsföra och publikutveckla dansen. Den ena har primärt fokus på 
GGVV området (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd) och den andra har sitt fokus på 
resterande kommuner i länet.  

Skapa Dans  
Skapa Dans är en årligt återkommande koreografitävling för unga dansare i åldern 14–22 år. 
Tävlingens syfte är att uppmuntra det egna dansskapandet hos unga amatörer samt visa på den 
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fantastiska kreativitet och kompetens som finns bland unga. Skapa Dans 2021 arrangerades på 
Kulturhuset Spira i Jönköping i samarbete med Unga Spira, Jönköpings kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda och Riksteatern Jönköpings län. Vann 
gjorde gruppen Dansza från Gislaved, som representerade länet i riksfinalen på Riksteatern i 
Stockholm där de vann publikens pris. Under finaldagarna fick ungdomarna ta del av 
workshops, föreställningar och information om vidareutbildningar inom dansområdet.  

Regionsamverkan Sydsverige – Plattform  
Danssamverkan Sydsverige ingår i Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Projektgruppen som 
driver Plattform är dansutvecklarna inom RRS. Plattforms syfte är att stärka arbetssituation 
och förutsättningar för danskonstnärer att vara verksamma i sin hemregion och i Sydsverige. I 
dialog mellan dansutvecklare och danskonstnärer skapas en främjande och utvecklande 
plattform för konstnärligt utbyte. Genom Plattform får danskonstnärerna inflytande och de får 
ta del av insatser och resurser för att stärkas i sitt konstnärskap. I september 2021 hölls den 
första träffen som var mycket uppskattad.  

Flamencodansaren Josefine Chiacchiero hade residens på Tändsticksmuseet i Jönköping, som 
mynnade ut i utställningen MADE BY WHO? Foto: David Karcenti. 
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Film och rörlig bild 
Det regionala uppdraget för filmverksamheten är att stötta och främja utveckling inom 
filmpedagogik, talangutveckling och visning. Verksamheten har varit stödjande och 
kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället, filmskapare och pedagoger. 
Då tjänsten filmutvecklare åter var tillsatt under 2021 kunde nya strategiska steg tas. 

Skolbioturnén 
Skolbioturnén är ett samarbete med Jönköpings kommun, med syftet att gynna de mindre 
lokala biograferna, främja filmkunnighet och filmpedagogiskt arbete i skolorna. Under våren 
inleddes arbetet med att kontakta skolor och lärare på tre orter – Tranås, Vaggeryd och 
Gnosjö. I Tranås genomfördes sedan två skolbiovisningar i årskurs 2 och 3 från 
Junkaremålsskolan. I Vaggeryd genomfördes fyra visningar med elever från Hjortsjöskolan. 
Samtliga pedagoger och lärare på skolorna har fått tips om hur de kan fortsätta jobba med 
skolbio och fått information om Filminstitutets stöd för barn och unga. Gnosjö var från början 
mycket intresserade av att komma på skolbio både med högstadiet och mellanstadiet, men 
drog sig ur i sent skede och hann därför inte ersättas.  

Filmsommar 
Som en del i feriepraktiken Kultursommar arrangerades Filmsommar där unga mellan 15–19 
år fick lära sig grunderna i manus, berättande, regi och filmteknik under fyra dagar. 
Handledare var regissören Mikael Bundsen. Deltagarna fick sedan under sommaren arbeta 
med sitt eget filmprojekt, få digital handledning, samt erhålla ett arvode. Arbetet avslutades 
med en träff på sensommaren på Folkets Bio i Jönköping, där deltagarna fick visa film och 
berätta om sina arbetsprocesser. Av 20 sökande deltog sju ungdomar. 

Fortbildande nätverksträff för filmpedagoger 
Inom samarbetet med Regionsamverkan Sydsverige arrangerades det en Fortbildande 
nätverksträff för filmpedagoger på Ystad Studios i november. Fokus för dagarna var 
interregionalt erfarenhetsutbyte och filmpedagogiskt arbete med barn och unga. 
Filmpedagoger fick här möjlighet att nätverka med regionala kollegor från hela Sydsverige, ta 
del av filmworkshops, samtal om filmdidaktik och en guidad rundvandring på Ystad Studios. 
Två filmpedagoger från Jönköpings län deltog på nätverksträffen. 

Nyhetsbrev och nätverksträffar 
I ett fortsatt utvecklingsarbete har nyhetsbrev skickats ut en gång i månaden under året och 
nådde ca 87 prenumeranter. Två digitala nätverksträffar och en på plats ägde rum. Insatserna 
gjordes med syfte att informera om tillgängliga stöd och kunskapshöjande insatser. Också för 
att verka samlande och lyssna in filmskaparnas upplevda behov av fortsatt stöd. 

Intensivkurs i regi 
För filmskapare från 18 år och uppåt arrangerades en intensivkurs i regi under en helg i början 
på sommaren. Här fick deltagarna vässa sina verktyg genom två dagar fyllda med teori och 
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praktiska övningar med handledning av regissören Mikael Bundsen. Förutom att förmedla 
kunskap i regi så verkade tillfället även som en samlande punkt för länets filmskapare och nya 
kontaktytor skapades. 

Utvecklingsprogram och produktionsstöd 
Genom satsningen GAZE – nya filmröster med stöd från Filminstitutet, ett 
utvecklingsprogram och produktionsstöd med syfte att stötta och utveckla filmskapare, 
gjordes en utlysning.15 filmprojekt sökte varav fyra antogs. Under hösten utvecklades 
filmprojekten genom workshops och handledning i idéutveckling och projektbeskrivning, 
med regissören Cecilia Torquato de Oliveira. Deltagarna från GAZE och Film i Sörmlands 
motsvariga satsning deltog i workshops i manusutveckling med Valentina Chamorro 
Westergårdh, som också gav individuell handledning. På grund av Covid-19 fick två träffar 
hållas digitalt, medan den sista ägde rum på Follökna kursgård i Sörmland. 

Antagna filmprojekt till GAZE: 

• Otyg, Ayman Hassdo och Joel Arvidsson  

• Sweet girl, Obed Wilsom och Luel Kebede  

• Pastry Movements, Cyntia Botello 

• Detektiven, Dennis Gieselmann 

Projektbidrag och förändrade riktlinjer 
Projektbidrag delades ut till följande filmprojekt i förproduktionsstadiet:  

• Min mamma skogshuggaren, förproduktionsstöd film. Wild Beast Collective 

• Livet efter Ida, förproduktionsstöd film. Masters of Reality 

• Lämnad, förproduktionsstöd film. Story AB 

• Skynket, förproduktionsstöd film. Amanda Ekström  

Senare under året förändrades riktlinjerna kring projektbidraget för film, från att endast gälla 
stöd till förproduktion, till att även gälla filmprojekt som befinner sig i förproduktions-, 
produktions- och/eller efterproduktionsstadium. Detta för att möjliggöra för filmskapare i 
länet att kunna leva och verka, samt att stimulera filmutveckling i stort. 

PING kortfilmstävling 
Under PING kortfilmstävling, den regionala uttagningen till Novemberfestivalen – Sveriges 
nationella arena för unga filmare upp till 26 år, tävlade två filmer i mellanvikt och fyra filmer 
i tungvikt. Förutom att kvalificera sig till Novemberfestivalen erhöll vinnarna i dessa 
tävlingsklasser stipendium på 5000 kr och 7000 kr. Nytt för året var tävlingsklassen 27+, för 
filmskapare över 26 år, där vinnaren erhöll ett stipendium på 15 000 kr. 
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Mellanvikt 

• Stadiet mellan liv och död, Oscar Axelsson  

• The Prepper, David Poulsen och Tuve Hållams VINNARE  

Tungvikt 
• Hands be Grabbing, Kim Arvidsson, Monica Cavallin, Petra Medin  

• Lights left behind, Emil Kiviniemi VINNARE  

• En till, Frida Tonnby  

• Saknar dig, Emilia Lindholm 

27+ 
• Conversation between a father and a daughter at supper, Martin Öhman  

• En Mammas Kropp, dokumentär, Jonelle Twum VINNARE 

• Linbastun i Örserum, dokumentär, Eric Hugander  

Tre av nio tävlande filmer var animationer.  

Värnamo Filmhistoriska filmfestival 
Då Sverige idag saknar en etablerad festival med inriktning på den svenska filmhistorien, det 
vill säga filmer som är minst 25 år gamla, har filmutvecklaren under året suttit med i en 
styrgrupp och filmkommitté med syfte att starta upp Värnamo Filmhistoriska Filmfestival. 
Festivalen vill genom att visa äldre filmer för en ny publik skapa ett intresse för film som 
konstart, värna om filmen som kulturarv, bidra till att stärka biografen som visningsplats och 
ge bio- och filmbranschen en välbehövlig återstart efter Covid -19 pandemin. Festivalen är 
även tänkt att bli en arena för film-branschen att mötas på och kommer att visa nyproducerad 
film från Jönköpings län.  

Filmpolitik 
Kulturutveckling film tog del av och utvecklade de filmkulturella frågorna, regionalt såväl 
som nationellt, genom sitt medlemskap i Filmregionerna och Regionsamverkan Sydsverige. I 
dessa sammanhang har gemensamma strategiska fokusområden identifierats och samverkats 
kring. Mycket tid i båda sammanhangen har kretsat kring Talent to Watch, (stödet som 
filmregionerna kunde söka från Filminstitutet), som bestått av både kunskapsutbyte och 
resulterat i samverkan. Andra gemensamma insatser inom Regionsamverkan Sydsverige, är 
framtagandet av studien Filmrelaterade utbildningar i södra Sverige, av Hjalmar Palmgren. 
Det påbörjades också ett förarbete för att arbeta fram en sydsvensk filmstrategi, likaså en 
rapport om biograflandskapet i södra Sverige.  
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Gaze syftar till att stötta och utveckla filmskapare. Trots pandemin kunde det sista av tre möten ske 
fysiskt. Foto: privat. 

Animationscenter 
I samverkan med Sörängens folkhögskola fortsatte arbetsgruppen för att se över möjligheterna 
att bygga ut animationslinjen med ett tredje år med den långsiktiga visionen att skapa ett 
nationellt animationscenter. 
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Hemslöjd 
För att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och 
hållbarhetsperspektiv har vårt fokus legat på aktiviteter som stärker välbefinnandet. 
Med Hemslöjdens Hus som ett nav i verksamheten, sker kontakter och aktiviteter i 
hela länet, interregionalt och nationellt. Tack vare pandemin har vi utforskat nya sätt 
att tänka och arbeta på, som vi har lärt oss att använda och vidareutveckla. 

Den konceptuella, gränsöverskridande och 
instrumentella slöjden  
Denna övergripande rubrik omfattar aktiviteter och projekt där slöjden spelar en viktig roll för 
att berätta om det handgjorda görandets idé, samexistera med ett annat kunskapsområde, samt 
använda slöjd för att uppnå effekter.  

Under de senaste åren har vi behövt utforska nya sätt att tänka och arbeta på som vi har lärt 
oss att använda och vidareutveckla. Vinsterna med detta flexibla arbetssätt gör att vi kan 
nyttja fler och nå fler. För att bättre kunna använda hybridverksamhetens fördelar har en ny 
utrustning inköpts. 

Hemslöjd Humaniora  
I Hemslöjd Humaniora söker vi fundamentala grundorsaker, motivationer med mera och 
lyfter metodiskt i humaniora och humanvetenskaperna med utgångspunkt hemslöjd. Detta för 
att belysa det handgjordas mening, värde och betydelse för individ och samhälle.  

Projektet har skapat en plattform på Facebook. Statistiken på interaktion visar på ett stort 
intresse och dessutom kan vi se att det är nya målgrupper. Under 2021 har vi nått 253 704 
personer och haft 49 731 inläggsinteraktioner.  

Under våren genomförde vi ett riksseminarium tillsammans med Nämnden för 
Hemslöjdsfrågor (NFH). På uppdrag av NFH kommer vi genomföra ett seminarium för 
beslutsfattare, politiker och utbildare. 

Folkdräkt  
Arbetet med att sprida kunskap om och öka intresset för dräkt sker genom Dräktrådet. Där 
sitter representanter från Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hembygdsförbund, 
Svenska folkdansringen samt andra sakkunniga inom dräktområdet.  Under 2021 har 
digitalisering av mönster, samt framtagande av nya material och produkter inspirerade av 
Jönköpings läns museums samlingar stått i fokus. 

Utvecklaren ingår i en nationell kollegial arbetsgrupp kring begreppet folkdräkt, som ser över 
och sammanställer relevant information för den gemensamma hemsidan Hemslöjdguiden. 
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Hör&Gör/Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
Hör&Gör har varit ett samarbetsprojekt i Sydsverige som tjänar till att utveckla metoder och 
kompetensutveckling med barn, slöjd och berättande. Ett erfarenhetsseminarium genomfördes 
i januari 2021. Projektet övergick till uppdraget inom RSS för hemslöjd, hälsa och 
funktionsvariationer till en praktisk metod, där det ska bli en skrift för barn, en kortfilm, 
material för handledarutbildning, samt nationella och regionala seminarier. 

Publik verksamhet i Hemslöjdens Hus och över länet  
Aktiviteterna under denna rubrik har fokuserat på social hållbarhet och immateriellt kulturarv. 
Vi ägnar stor del åt att kulturarvsbruka, det vill säga att aktivt ta de spår och minnen som finns 
och ge dem fötter så att de kan gå vidare. Hemslöjdens Hus är ett levande hus med 
stimulerande miljö och fungerar som ett nav i verksamheten. Kontakter och aktiviteter sker 
även i hela länet, interregionalt och nationellt.  

Praktiska slöjdträffar har med gott resultat ofta genomförts digitalt exempelvis stick- broderi- 
och knyppelträffar.  Särskilt positivt var de digitala stickträffar där Erika Åberg och Anna 
Bauer inbjudits, där deltagarna inte var beroende av geografiska hinder, varför det blev 
mycket fler deltagare än väntat. Vi är medvetna om att slöjden är taktil och nära, därför är det 
olika vad som passar att göra digitalt. 

Utställningar  
”Vi sätter ljuset på” är en utställningsverksamhet i Hemslöjdens Hus som vill visa upp 
slöjdföreteelser från länet och närliggande områden för husets besökare och intresserad 
allmänhet. Under hösten genomfördes:  

• Ögonkontakt, med Marianne Karlsson, två visningar genomfördes. 

• Medeltidsinspirerade vantar med Åsa Lundqvist. 

• Sticka till vardags med Erika Åberg. 

#slöjdrutan – ett nätverk av slöjd i samarbete med Jönköpings läns hemslöjdsförbund, startade 
2020 och inspirerade och engagerade hela länet. 100 tomma rutor delades ut och samtliga 
kom tillbaka fyllda av olika slöjdtekniker och uttryck. Slöjdrutan fick en ofrivillig karantän i 
Hemslöjdens Hus fram till sommaren.  

• Torkladan Eksjö 9 - 30 juni 

• Vetlanda 3 juli - 22 augusti, vernissage den 3 juli 

• Habo, Spinnet 2 - 10 oktober  

• Nässjö Konsthall 13 november - 9 december.  

Stöttande och rådgivande till utställningen Slöjd Småland på Kulturgatan Bodafors.  
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Föreläsningar  
Under året har följande föreläsningar genomförts, vissa i samarbete med Jönköpings läns 
hemslöjdsförbund och Handvävare i Jönköpings län: 

• 24 mars. Sticka hönsestrik med Anna Bauer. Zoom. 

• Mars. Samisk slöjd med Solveig Labba för slöjdlärare Vaggeryd. Zoom. 

• 14 april. Stickning, inspiration och bokmakeri med Erika Åberg. Zoom. 

• 2 oktober Ellen Keys Strand med Tina Ignell. Jönköpings läns museum. 

• 9 oktober Liten som en lus… med Per Gustafsson. Jönköpings läns museum. 

• 26 oktober. Samisk slöjd med Solveig Labba för slöjdlärare i Jönköpings län. Zoom. 

• 3 november Ett samtal om stolen mellan Mikael Löfgren, Britt-Marie Börjesgård, Niclas 
Flink. Jönköpings läns museum. 

• 24 november. Slöjdrutan. Nässjö konsthall.  

• 10 december. Stickning, inspiration och bokmakeri med Erika Åberg. Zoom. 

Kurser/slöjdcafékvällar/workshops  
Under året har följande kurser genomförts, samtliga i samarbete med Jönköpings läns 
hemslöjdsförbund:  

• Textil lappa och lagakurs med Karin Dreier, april/maj. 

• Tälja med kniv med Anders Isgren, 21–22 augusti. 

• Spinn ditt eget garn, med Stefan Moberg, 18–19 september. 

• Sticka hönsestrik, med Anna Bauer, 27–28 november. 

• Sticka egna mönster, med Erika Åberg, 11–12 december.  

I samband med ”Vi sätter ljuset på” genomfördes ett stickcafé med Åsa Lundqvist.  

Förenings- och nätverksträffar  
Åtta olika intressegrupper/nätverk/föreningar träffas regelbundet i Hemslöjdens Hus och de är 
verksamma inom områdena stickning, vävning, broderi, knyppling, lappsömnad och 
spinning/spånad. Genom att ge dessa grupper tillträde till vårt hus breddar vi arbetet i den 
civila sektorn. Under året har denna verksamhet till stora delar genomförts digitalt med gott 
resultat.  

Aktiviteter för barn och unga  
Slöjdklubben var digital under våren, för att under hösten träffas i Hemslöjdens Hus. 
Deltagarantalet har varit lägre. 
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Utvecklaren deltar i PRIO Barn&Unga ett nationellt nätverk med digitala träffar på teman 
handledarutbildningar och Kulturskolan. Slöjdträffar för barn som fått diplom av Jönköpings 
läns hemslöjdsförbund har genomförts. Två digitala och en fysisk. Slöjdutmaningen med 
Jönköpings kommun, har resulterat i ett nytt sätt att genomföra sommaraktiviteter på 
biblioteken. Instruktioner, material och redskap i 1250 kassar delades ut med extra 
instruktionsfilmer och inspirationsmaterial på nätet. Under året har vi arbetat med att sprida 
Slöjdklubben till flera platser i länet: Värnamo, Skillingaryd, Vetlanda, samt Eksjö. 
Utveckling och sammanställning av aktivitets- och kunskapspaket har skett. Dessa ska 
användas för kommande verksamhet bland barn och unga.  

Hemslöjd och Hälsa  
Hemslöjd har ett uppdrag från arbetsgruppen för RSS, som omfattar hemslöjd och hälsa, 
funktionsnedsättningar och forskning.  

Forskning pågår om hälsoeffekter av hemslöjd i samverkan med Lunds universitet, som 
finansieras med bidrag från NFH och Region Jönköpings län. 

Kulturunderstödd rehabilitering har genomfört en omgång under hösten. 

Utveckling av slöjdföreningar  
Via insamling av uppgifter till Händer fyra gånger per år hålls regelbunden och aktuell 
kontakt med föreningarna. Den planerade inventeringen, med stöttande träffar av länets 
slöjdföreningar kommer att återupptas i samarbete med Jönköpings läns hemslöjdsförbund. 

Projekt kring textila materialen lin och ull 
Under året har det nationella projektet 1 kvm lin genomförts, där Smålandslänen samarbetade. 
Till ca 500 småländska deltagare har fröer och nyhetsbrev distribuerats. Beredningstillfällen 
anordnades i Kalmar och Kronbergs län. Ett föredrag med Per Gustafsson, genomfördes som 
en familjeföreställning på Jönköpings läns museum. En enkät har skickats ut och 
sammanställts. Fortsätter under 2022. 

En film spelades in, där även Blekinge deltog. Filmen är inspelad av Yess-produktion och 
visar linprocessen på ett pedagogiskt sätt utan att vara en instruktionsfilm. Medverkar i filmen 
gör en person eller organisation per län. 

Utvecklaren följer det nationella arbetet med lin, samt det nationella och det 
internationella arbetet kring ull. 
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Slöjdrutan, ett nätverk av slöjd på turné i länet. Foto: Eva Landén. 
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Litteratur 
Flera projekt har under året fortsatt och utvecklats, som Platsens författare för unga i 
åldern 16–19 år och Skrivyta Syd, det senare i samverkan inom RSS. Verksamheten 
i de litterära husen i länet har under året fortsatt och utvecklats trots pandemin. 
Under det andra halvåret har litteraturutvecklartjänsten varit vakant, vilket har 
påverkat utvecklingsarbetet inom litteraturområdet. I slutet av året rekryterades en ny 
litteratutvecklare. 

Skrivyta Syd 
Under året har litteraturutvecklarna inom Sydregionerna startat ett litterärt 
utvecklingsprogram för författare: Skrivyta Syd. De sex författarna i programmet har under 
året gång fått hjälp med att arbeta med ett manus, deltagit i residens i södra Sverige med mera 
i syfte att ta det sista steget mot att bli professionella författare. Amale Hanna Dawod från 
Jönköping valdes ut av juryn för att delta i projektet. Projektet finansierades av Kulturrådet 
och regionerna.  

Smålands Litteraturfestival (SmåLit) 
I februari genomfördes SmåLit 2021. Evenemanget var detta år helt och hållet digitalt och 
lockade trots detta en stor publik. Författarsamtal och workshops livesändes till bland annat 
skolor och fritidsgårdar och festivalen fick stor spridning. I Studio SmåLit intervjuades lokala 
författare. Balsam Karam tilldelades SmåLits Migrantpris 2021 för romanen 
”Händelsehorisonten” och i finalen SmåLits författarscen medverkade författarna Håkan 
Nesser, Bodil Jönsson, Mian Lodalen och Patrik Lundberg. Temat för festivalen var detta år 
Paus. Litterautvecklaren var under det första halvåret ordförande i styrgruppen.  

SmåLit 2021 arrangerades av Hall Media, Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås 
kommun, Eksjö kommun och Region Jönköpings län. 

Stöd till litterära verksamheter 
Region Jönköpings län har under året samverkat med föreningar som hjälper andra att arbeta 
med litteratur, under 2021 i första hand Litteraturcentrum >KVU och Jönköpings 
litteraturhus. Föreningarna lyckades trots pandemin skapa en omfattande verksamhet och fick 
även ekonomiskt stöd av Region Jönköpings län. Jönköpings litteraturhus anställde en 
verksamhetsledare under hösten och kunde därmed utöka sin verksamhet. Föreningen 
SmåBUS var mer vilande på grund av pandemin.  

Platsens författare 
Även under 2021 gavs flera ungdomar möjlighet att sommarjobba som författare. Mats 
Söderlund och Mynta Milehav arbetade med ungdomar som antogs till Platsens författare i 
Jönköping, Mullsjö och Tranås. ABF Mullsjö, som drivit projektet i Mullsjö, åtog sig att 
tillsammans med sina ungdomar göra årets antologi som ska färdigställa den till SmåLit 
Bokmässa 2022. Andra regioner i landet har inspirerats och startat Platsens författare. 
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Skrivkultur 
Under året sammanställdes och utvärderades projektet Skrivkultur, som pågått 2018–2021. 
Projektet avslutades sommaren 2021. Utvärderingen visar att av 76 genomlästa manus har 11 
antagits. Flera av de deltagande författarna uppgav att projektet har varit av avgörande 
betydelse för deras utveckling och deras möjligheter att bli publicerade.  

Litteraturen var också en del av utvecklingsarbetet som skett under Yttrandefrihet.   
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Regionbibliotek 
Regionbibliotek Region Jönköpings läns verksamhet utgår från de tre fokusområden 
som beskrivs i den regionala biblioteksplanen: Biblioteksarenan, Digital delaktighet 
och kompetens och Läsfrämjande, berättelser och bildning. Stöd och 
utvecklingsprocesser har under året formats utifrån att pandemin på olika sätt 
påverkat länets folkbibliotek. Värdet av det blev tydligt då folkbiblioteken i Jönköpings 
län i samband med att Region Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendium delades 
ut, fick mottaga ett hedersomnämnande. Tack vare att folkbibliotekens personal med 
nyfikenhet och stor flexibilitet lärt sig nya verktyg och metoder, har kreativa lösningar 
och ökad lokal samverkan möjliggjort att biblioteksverksamhet varit fortsatt tillgänglig 
även om biblioteksrummet under vissa perioder till och med varit stängt. Bibliotekens 
roll för den fria åsiktsbildningen, yttrandefriheten och som samhällsviktig institution 
blev i tider av kris viktigare. 

Barns delaktighet och inflytande 
Processen startade i april efter önskemål från länets bibliotekschefer. En introduktion med 
forskning och förslag på metoder gavs vid ett bibliotekschefsmöte där även bibliotekspersonal 
deltog. Nätverk bildades med de tre folkbibliotek i länet som startat sitt arbete med barns 
delaktighet och inflytande. Workshop kring metodutveckling genomfördes i en kommun. 
Regionbiblioteket arbetade för att fler folkbibliotek ska påbörja sitt arbete, eller om man redan 
arbetar med frågan, ansluta till nätverket. Regionbiblioteket deltog i Region Jönköpings läns 
styrgrupp för Barnkonventionen. Processen fortsätter 2022. 

Biblioteken som tankesmedjor 
I samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland och 
Blekinge/Kronoberg påbörjades projektet Biblioteken som tankesmedjor. Projektets syfte är 
att inspirera bibliotekspersonal till ett proaktivt och utforskande arbetssätt kring vad 
bibliotekens demokratiska uppdrag kan innebära. Mediestrategen Brit Stakston anlitades för 
att göra en förstudie som sedan presenterades på Bokmässan. Under hösten hittade projektet 
sin form inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. 2022 fortsätter projektet med att 
erbjuda kompetensutveckling och bidra med metoder som ger bibliotekspersonalen 
förutsättningar att skapa rum och goda samtal i frågor som är i skärningspunkten mellan 
demokrati och digitalisering, tillsammans med invånarna i lokalsamhället. 

Bibliotekschefsnätverket 
Bibliotekschefsnätverket är den viktigaste plattformen för att främja samverkan, mellan 
regionbiblioteket och folkbiblioteken och också folkbiblioteken sinsemellan. Under året har 
fokus varit på att stärka och skapa delaktighet och engagemang i bibliotekschefsnätverket och 
flera steg framåt har tagits. En gemensam plan för nätverket 2022 arbetades fram under 
höstens internat, vilken sedan antogs i slutet av året.  
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Biblioteksplanen som process 
Kartläggningen Biblioteksplanen som process, som startades under 2020 med utgångspunkt i 
uppdraget att följa upp biblioteksplanerna, presenterades på gemensamt möte för länets 
kultur- och bibliotekschefer i mars. Kartläggningen har därefter fungerat som bas för att 
tydliggöra vilket stöd regionbiblioteket kan vara för folkbibliotekens verksamhetsutveckling 
genom ett processinriktat arbetssätt och med biblioteksplanerna som grund. 

Bilderbokens möjligheter 
Regionbiblioteket har under året funnits med som kompetensstöd i projektet som fått stöd av 
Kulturrådet och genomfördes i Vetlanda kommun. Bilderbokens möjligheter vill ge alla 
förskolebarn och pedagoger tillgång till kulturupplevelser utifrån litteratur, utställningar, 
teater och eget skapande, där även vårdnadshavarna involveras. Samverkan har under detta 
projektår utvecklats mellan förskola, bibliotek och museum och roller och ansvar har 
förtydligats. Projektet har fått stort genomslag i förskolans arbete med barns språkutveckling. 
Fortbildningstillfälle genomfördes i oktober för all förskolepersonal i Vetlanda kommun då 
även länets folkbibliotekspersonal inbjöds. Vid samma tillfälle kunde man ta del av 
utställningen och lekmiljön av Per Gustavssons bilderbokskonst på Vetlanda museum. 
Planering för spridning av projektets erfarenheter har påbörjats och processen fortsätter 2022. 

Demokratin 100 år 
En manifestation som vi uppmärksammade i Jönköpings län genom ett år av 
demokratiaktiviteter i samverkan med regeringens kommitté Demokratin 100 år. 
Demokratiåret samordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Regionbiblioteket samverkade 
med länsstyrelsen och formerade i anslutning till det ett nätverk för länets bibliotek, som 
forum för samtal kring bibliotekens demokratiska uppdrag. Regionbiblioteket erbjöd 
författarsamtal med Region Jönköpings läns fristadsförfattare som genomfördes på några 
folkbibliotek, i en kommun med medverkan av Martin Schibbye. I samverkan med Regional 
utveckling var regionbiblioteket medarrangör vid en konferens för att uppmärksamma 
Demokratin 100 år. Region Jönköpings län skrev i samband med den under deklaration för en 
stark demokrati. Nationell, regional och lokal samverkan fortsatte genom programverksamhet 
i Demokratistugan i anslutning till konferensen, för att manifestera och synliggöra det 
demokratiska arbetet i Jönköpings län. 

Digitalt först med användaren i fokus 2.0  
Efter att det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus avslutats, har 
regionbiblioteket under året genom Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet fört dialog 
med Kungliga biblioteket för att Digiteket, plattformen för digital fortbildning, ska leva 
vidare. Kursen Att leda bibliotekens digitala transformation och deltagande på 
Internetdagarna genomfördes med ett 20-tal bibliotekschefer och medarbetare. Av de 11 
folkbibliotek som med regionbibliotekets stöd arbetat fram handlingsplaner för digital 
kompetens- och verksamhetsutveckling, deltog flera i erfarenhetsutbyte och lärande samtal i 
digitala workshops. Personal från några bibliotek i länet påbörjade handledarutbildning i 
Minibladets reporterskola, ett koncept för att arbeta med barns medie- och 
informationskunnighet. Processen fortsätter 2022 under rubriken Digital transformation. 
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Glänta – barnbibliotek på sjukhus  
Projektet som fått stöd av Kulturrådet, har nu gått in på sitt tredje år och avslutas 2022. 
Regionbiblioteket har funnits med som kompetensstöd och ingått i styrgruppen. Övriga 
samverkansparter är Bild och form/gestaltning, Kultursjukhuset, Barnkliniken och Folkhälsa 
och sjukvård. Sjukhusbibliotekets personal har fortsatt utveckla nya arbetssätt kopplat till 
Glänta, med berättelser via bilderbokskonst på väggarna, fysiska och digitala böcker att läsa 
och låna samt läsklubbar. Planeringen för en sagoslinga har fortsatt. Höst i Glänta 
genomfördes under tre veckor med olika aktiviteter. Material har tagits fram för 
marknadsföring av länets folkbibliotek, för att uppmuntra barnet som deltagit på till exempel 
läsklubb till vidare läsning och biblioteksbesök i hemkommunen. Via regionbiblioteket fick 
sjukhusbibliotekets personal möjlighet att presentera projektet i ett seminarium på 
Bokmässan. 

Letterbox club Sverige 
Letterbox vänder sig till barn i utsatta livssituationer: boende i familjehem samt i familjer med 
långvarigt försörjningsstöd. Syftet är att stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att 
läsa, räkna och lära sig genom att de får paket med böcker, spel och skrivmaterial. Projektet är 
nationellt och från Region Jönköpings län finns regionbiblioteket och FoUrum social välfärd 
med som samverkansparter. Av de totalt 850 barn som deltagit från hela landet var drygt 200 
barn från 11 kommuner i Jönköpings län. För fortsatt utveckling av lokal samverkan mellan 
bibliotek och socialtjänst driver regionbiblioteket nätverk för länets folkbibliotek. Vid 
barnrättskonferensen som arrangerades av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen fick vi 
möjlighet att presentera arbetet. Processen fortsätter 2022. 

Läsfrämjande i omsorgen 
Regionbiblioteket finns med i en regional arbetsgrupp för Läsfrämjande i omsorgen som 
under våren genomförde en digital inspirationsdag. Tillfället samlade 250 deltagare med 
läsombud och högläsare från hela landet. Vi uppmärksammades då på hur betydelsefull 
verksamheten är. Behovet av och efterfrågan på högläsning som aktivitet inom omsorgen 
ökade. Arbetsgruppen nystartade som ett team inom Lärande nätverk, för att genom 
samskapande med andra professioner och systematiskt förbättringsarbete bidra till att utveckla 
Jönköpings län till bästa platsen att leva och åldras på. Regionbiblioteket bildade även ett 
nätverk tillsammans med länets bibliotekspersonal för ett omtag i vårt län. Processen fortsätter 
2022. 

Mer bibliotek! – en utredning om samverkan mellan 
folkbiblioteken i Jönköpings län 
Under året genomfördes utredningen Mer Bibliotek! i syfte att kartlägga möjligheterna för 
samverkan mellan länets folkbiblioteksverksamheter. Utredningen initierades av länets 
kulturchefer med ekonomiskt stöd från regionbiblioteket. Utredningen har genomförts av 
extern konsult. Processen har omfattat intervjuer, enkät, omvärldsbevakning, workshop och 
presentation av utredningens förslag i november. Processen att arbeta vidare utifrån 
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utredningens förslag fortsätter under 2022 med fokus på förankring och diskussioner i länets 
kommuner. 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk  
Regionbiblioteket deltog i Region Jönköpings läns arbetsgrupp som stöd för länets 
folkbibliotek med utgångspunkt i det lagstadgade uppdraget. Arbetsgruppen tog fram strategi 
och verksamhetsplan som presenterades för regionstyrelsen. En digital föreläsning om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk genomfördes för anställda i Region Jönköpings län 
och länets kommuner. Arbetsgruppen etablerade samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings 
län, Jönköpings kommun och Gislaveds kommun. Bibliotekens uppdrag kring nationella 
minoriteter synliggjordes mer påtagligt på nationell nivå, bland annat genom satsningar på 
resursbibliotek. Det bidrar positivt till processens fortsättning 2022.  

Regionsamverkan Sydsverige 
De regionala biblioteksverksamheterna i Blekinge/ Kronoberg, Halland, Jönköping, Kalmar 
och Skåne har ytterligare stärkt sin samverkan. Beredningsgruppen för Bibliotek och 
läsfrämjande har formerat sig och fick en uppdragsbeskrivning under våren. Projektet 
Biblioteken som tankesmedjor har påbörjats inom ramen för samverkan.  

Språklust  
Regionbiblioteket driver Språklust tillsammans med Barnhälsovårdens ledningsstab, i nära 
dialog med länets folkbibliotek och logopeder. Insatserna omfattar alla barn vid 8 månader 
och 5 år (ca 8000 barn årligen) och en riktad insats finns för barn med språkstörning. Under 
året påbörjades en översyn av hur samverkan i Språklust är organiserad med målet att stärka 
strukturerna ytterligare. En inspirationseftermiddag arrangerades för pedagoger på 
familjecentraler och personal från folkbiblioteken. Bibliotekspersonal, logopeder, 
sjukhusbibliotekets personal och Hälsokommunikatörer bjöds in till nätverksträffar och 
informationstillfällen. Samarbetet med Biblioteksutveckling Blekinge-Kronoberg fortsatte och 
deras slutkonferens för Språkstegen gav värdefull kunskap för regionbiblioteket tillsammans 
med personal från folkbibliotek och barnhälsovård. Dialogen på nationellt plan löpte vidare, 
tillsammans med Kulturrådets satsning Bokstart. 

VingRot 
Regionbiblioteket har under året funnits med som kompetensstöd för biblioteket i projektet 
Vingrot som genomförts i Vaggeryds kommun. Projektet har avslutats och rapport 
färdigställts och delats. Fokus har också varit på hur man tar vara på det man lärt och hittar 
formerna för hur det kan integreras i den ordinarie verksamheten. Tre bibliotek deltog när 
Vaggeryds bibliotek inspirerade kring 360-film och VR med erfarenheter från VingRot. Via 
regionbiblioteket fick personal från Vaggeryds bibliotek möjlighet att presentera projektet i ett 
seminarium på Bokmässan.  
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Bibliotekschefer tar emot det hedersomnämnande som folkbiblioteken i Jönköpings län fick i samband 
med att Region Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendium delades ut. Foto: Johan Werner Avby. 
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Yttrandefrihet och fristad 
Kulturutveckling har ett särskilt uppdrag att arbeta för och stärka frågan om 
yttrandefrihet för fria kulturarbetare. Genom medlemskapet i International Cities of 
Refuge Network (ICORN) står vi upp för rätten till det fria ordet och demokratiska 
rättigheter. Vi stödjer och driver projekt om integration och mångfald.   
 

Fristadsförfattare 

Fristadsförfattaren Ali Thareb har haft ett intensivt år med många olika uppdrag. 

I februari, under SmåLit, medverkade Ali tillsammans med Jasim Mohamed, i ett samtal om 
sin kommande bok och om sitt författarskap. 

I juni utkom hans diktsamling Ömsint man från knivarnas rike. Boken uppmärksammades 
nationellt och Ali medverkade därefter med uppläsningar vid många tillfällen, bland annat i 
samband med Demokratin 100 år, Bokmässan och Fringefestivalen i Tranås. Ali deltog också 
i författarsamtal på flera av länets bibliotek, bland annat tillsammans med Martin Schibbye, 
men även i samtal om kulturens roll för demokrati. Dessutom har Ali varit ledare för 
workshop i kreativt skrivande, samtalat om översättning, skrivit artiklar i Svenska PEN/Opp, 
Bonnier News Local och i magasinet UTFLYKT.  

I samband med att Unesco firade 75 år medverkade han med uppläsning på Regeringskansliet, 
Stockholm. 

Röster om yttrandefrihet 
I september arrangerades vid två tillfällen ett nytt program i vår programserie Röster om 
yttrandefrihet, där temat var Kultur i farozonen. Här medverkade Khazar Fatemi; föreläsare 
och kulturjournalist med fokus på internationella frågor och som 2020 tilldelades Svenska 
Unesco-priset för sitt outtröttliga engagemang för kultur i fara. I samtalet medverkade även 
fristadsförfattaren Ali Thareb om situationen i Irak och med uppläsning ur sin diktsamling 
Ömsint man från knivarnas rike. Programmet ägde rum på Gummifabriken i Värnamo och på 
Jönköpings läns museum. Kultur i farozonen var ett samarrangemang mellan Värnamo 
kommun, Jönköpings läns museum och Kulturutveckling Region Jönköpings län. 

Planering av nytt program påbörjades med inriktning barn och unga.  

Konsten att delta  
Det nationella projektet Konsten att delta ger kulturskapare och journalister från olika 
bakgrunder möjligheter att mötas och utbyta erfarenheter. Huvudsyftet är att underlätta för 
utlandsfödda att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet men även ge etablerade nya 
kontaktytor och nätverk av internationell kompetens. Projektet är uppbyggt kring det 
personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. På grund av Covid-19 har fysiska möten 
inte kunnat ske, inte heller regionala träffar. Deltagarna har emellertid bjudits in till flera 
digitala informationstillfällen och seminarier som arrangerats av bland andra Kulturrådet,  
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Konstnärsnämnden, Sveriges Författarfond, Arbetsförmedlingen, Akademikernas A-kassa och 
DIK-förbundet. 

Nätverk 
Det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) 
arrangerade under året tre digitala konferenser med teman Re:Writing the future, Coordinator 
Meet Up to strengthen the network och Truth vs. Propaganda and Censorship. Här deltog 
majoriteten av alla fristäder. Nätverksmöte för Sveriges fristäder ägde rum i november i 
Göteborg. Programmet innehöll samtal, seminarier, uppläsningar och kunskapsöverföring. 
Kulturutveckling informerade om hur vi genom gränsöverskridande konstområdesinsatser 
stöttat vår fristadsförfattare med försörjning efter fristadsperioden.  

Flera digitala nätverksträffar för koordinatorerna har skett under året. Fortsatt samarbete om 
fristadssystemet har pågått med Västra Götalandsregionen.  

 

 
 

Ali Thareb medverkar med uppläsning i samband med att Region Jönköpings län skriver under 
Demokratin 100 år. Foto: Johan Werner Avby.  
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