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Hur arbetar regionen 

inom kultur 

och med kultursamverkansmodellen? 



Regionala kulturverksamheter 

och resurser: 
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Regionens: 

• Utbildning och kultur stab 

• Kultur och utveckling 

– Bild och form 

– Dans 

– Film 

– Hemslöjd 

– Regionbibliotek Jönköping 

• Smålands Musik och Teater 
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Övriga aktörer som får stöd från regionen 

inom kultursamverkansmodellen: 

• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

• Jönköpings läns museum (stiftelse) 

• Riksteatern Jönköpings län 



Regionens roll 

i kultursamverkansmodellen 
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• Styra framtagande av en regional kulturplan utifrån 

de nationella och regionala kulturpolitiska målen 

• i samråd med kommunerna, kulturinstitutionerna, 

det fria kulturlivet och civilsamhället 

• för att ta fram regionala prioriteringar 



Det regionala samrådet 
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Kulturplan 

Nationella mål 

Regionala 

mål 

Kommunala 

mål 



Flera dialogarenor och 

samrådsmöjligheter 
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• Kulturpolitiska samtal 

• Kulturchefsnätverk 

• Kultursamverkansgrupp 

• Konstområdesdialoger 

• Kulturting 

• Remisser, enkäter 



Kulturpolitiska prioriteringar 
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Kulturpolitiska prioriteringar under perioden 2015-2017: 

• Kulturell infrastruktur 

• Villkor för konstnärligt skapande 

• Kultur med fokus på barn och unga 

• Tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 

• Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

• Samverkan och dialog 



Särskilda satsningar 
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Professionell teater-, dans- och musikverksamhet: 

 Eksjö kammarmusikfestival 

 Share Music Sweden 

 

Konst- och kulturfrämjande verksamhet: 

 Vandalorum – Centrum för Konst och Design 

 Utvecklingsverksamhet dans 

 

Filmkulturell verksamhet: 

 Animationsfestival i Jönköpings län 
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Litteratur och läsfrämjande: 

 Fristäder 

 

Övrigt: 

 Smålands kulturfestival 

 Det fria kulturlivet 

 Strategi för barn- och ungdomskultur 



Ytterligare insatser för att stödja 

och utveckla det regionala kulturlivet 
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• Regionens egna verksamheter och projekt 

• Kulturkartläggning och enkäter som utvecklingsverktyg 

• Ekonomiska bidrag 

 Arrangörsbidrag 

 Utvecklingsbidrag 

 Kulturpolitiskt motiverade uppdrag 

 Kultur- och arbetsstipendium 

• Stark koppling mellan kulturplanen och den Regionala 

Utvecklingsstrategin och övriga regionala strategier 
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Tack för uppmärksamheten! 

utbildning.kultur@rjl.se 
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