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Sammanfattning
Kulturens egenvärde är absolut. Den ökar människors initiativförmåga, kreativitet och
skapandekraft och bidrar till ett bättre välbefinnande. Det kulturella arbetet i Jönköpings
kommun ska vara baserat på kommunens värdegrund samt på demokratiska värden. Tolerans,
jämställdhet, samverkan och mångfald är ledord för den kulturella utvecklingen. Kulturens
betydelse för kommuninvånarnas trivsel och folkhälsan är betydelsefull.
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att bli Årets friluftskommun i Sverige 2020, Sveriges
kulturkommun 2022 och Europas kulturhuvudstad 2029. Åtgärderna i den här kulturplanen är
en del av den bas och kulturella utveckling som behövs för att kommunen ska kunna nå dit.
Nämnden ser en möjlighet att utveckla Jönköping som ett kulturellt centrum både regionalt,
nationellt och internationellt och därmed utveckla Jönköpings attraktionsvärde, kunskapen om
Jönköping samt trivseln i kommunen för både kommunens invånare, nyinflyttade
kommuninvånare och personer som temporärt besöker kommunen.
Kulturens roll som tillväxtfaktor för vår kommun ska uppvärderas. Ett nyskapande, självständigt
och attraktivt kulturliv ökar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft. En dynamisk
blandning, av det traditionella och experimentella samt det ideella och kommersiella, stärker
kulturen för alla. Genom satsning på digitala forum och nya kanaler för medbestämmande ska
kulturen hjälpa till att utveckla de demokratiska värdena och ge alla en möjlighet att få sin röst
hörd. Strävan är att hitta nya arenor, nya samarbetsformer och ny dialog för att utveckla
kulturen inom kommunen.
Viktig del i kulturplanen är att skapa kulturell debatt och samverkan för att möjliggöra
nyskapande, utveckling och tillväxt inom kultursektorn samt därigenom möjliggöra att de målen
som kommunen har berörande kulturen kan förverkligas. Kommunen strävar efter ett offensivt
nytänkande inom kulturfältet, vilket innebär en stark prioritering av kulturen både resursmässigt
och ekonomiskt framför allt under 2020-talet. Även fortsättningsvis ska den prioriterade barnoch ungdomsverksamheten utvecklas, men också satsningar på konsten, kulturella mötesplatser,
musik och scenkonst så som till exempel teater/amatörteater och de kulturella och kreativa
näringarna ska prioriteras. Viktiga delar av utvecklingen är att utveckla konsten i den offentliga
miljön samt att utöka föreningsstöden.
Jönköpings historia, engagemanget hos föreningslivet och enskilda kulturaktörer samt de
kulturella arenorna som finns i kommunen är en viktig del för fortsatt utveckling. Det finns ett
behov av att skapa nya arenor och entusiasmera nyskapande och ny kulturell verksamhet i
kommunen.
Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och utvecklas med det
långsiktiga målet att bli Smålands ledande kulturcentrum. Jönköpings kulturella anseende i
Sverige och internationellt ska fortsätta öka.
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Kulturpolitiken i Jönköpings kommun
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunstyrelsens arbete, varav två ledamöter har
ansvar för området kultur.
Kultur- och fritidsnämnden
Jönköpings kommun har en facknämnd som ansvarar för kultur- och fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet berörande området kultur styrs av:







Kommunprogrammet.
Kommunfullmäktiges reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunens kulturplan.
Kommunens biblioteksplan.
Jönköpings kommuns verksamhets- och investeringsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningens årliga verksamhetsplaner.

Övriga styr- och referensdokument:






Bibliotekslagen.
De nationella kulturpolitiska målen från 2009.
FN:s Barnkonvention.
CEMR – Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå.
Regionens kultur- och biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter styrs av kommunfullmäktiges reglemente och beslut.
Kulturplanen och biblioteksplanen är strategiska styrdokument för att verkställa mål och
prioriteringar i kommunprogrammet för Jönköpings kommun 2015-2018.
Uppdragen som anges i kulturplanen tydliggörs i årliga handlingsplaner för verksamheterna. I
dessa klargörs samarbetet med andra aktörer. Utöver målen för kommunens kulturverksamhet
som lyfts fram i denna plan ska, i enlighet med kommunprogrammet, Jönköpings ställning som
ett regionalt kulturcentrum säkerställas och utvecklas med det långsiktiga målet att bli Smålands
ledande kulturcentrum. De kulturella och kreativa näringarna (KKN) ska utvecklas och
Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska fortsätta öka.
Kultur- och fritidsnämnden genomför sitt uppdrag genom kultur- och fritidsförvaltningen eller i
samarbete med andra interna och externa aktörer, via bidrag, stöd eller samarbete.
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Definition av begreppet kultur
De kulturinriktningar som Statens Kulturråd använder i sin verksamhet och då huvudsakligen
Biblioteksverksamhet, bild och form, litteratur och läsande, museiverksamhet, musik, scenkonst
inkluderande teater och dans, kulturarv, minoritetskultur samt barn- och ungas kulturella
verksamhet.

Syftet med kulturplanen
Kultur ger livskraft och rikedom till ett samhälle och berör därför samtliga kommuninvånare
som bor i samhället. Utveckling genom kultur är Jönköpings kommuns kulturpolitiska
handlingsprogram som framför allt ska ge en stabil bas för kulturell utveckling och kulturellt
mångfald i Jönköpings kommun, med ambitionen att bli Europas kulturhuvudstad 2029. Det är
ett levande dokument som kan revideras enligt behov. De olika verksamheterna ska ha egna fyra
åriga verksamhetsplaner som kan revideras vid behov och som anknyter till kulturplanen.
Kulturplanen samverkar med och är ett komplement till kommunens biblioteksplan.
För att förverkliga kulturplanens mål behöver olika partners samverka – enskilda kulturutövare,
föreningar, organisationer, institutioner, näringsliv, nämnder och styrelser. Endast genom allas
aktiva medverkan kan målet nås.
Kommunens ansvar och roll berörande skattefinansierad kulturverksamhet definieras av Kulturoch fritidsnämnden i kulturplanen och ger grunden för det fortsatta kommunala kulturarbetet i
Jönköpings kommun. Den visar vilka visioner och inriktningar kommunen strävar efter i sitt
kulturella arbete både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Därmed fungerar
kulturplanen som en riktlinje för vad kulturutövare och kulturkonsumenter kan förvänta sig av
kommunen.
Strävan är att genom kulturplanen skapa en stabil plattform att bygga kulturell utveckling på,
samt att gen möjligheter att lyfta fram och utveckla de kulturella särdrag som är unika för
Jönköpingstrakten.
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Det kulturella ansvarsområdet vid Jönköpings Kultur- och
fritidsförvaltning
Enhetsöverskridande kulturverksamhet
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att kulturell verksamhet ska vara en naturlig och
aktiv del av all verksamhet som bedrivs av förvaltningen, både ute i samhället, på biblioteken,
inom fritidsverksamheten för ungdomar och på idrottsanläggningarna. Förvaltningen värnar om
att hitta lösningar för att involvera kulturen i all verksamhet och därmed inkludera.
Internationell verksamhet
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att utveckla den internationella verksamheten i
samverkan med olika kulturella aktörer i kommunens vänorter, i Norden, Europa och resten av
världen. Detta arbete sker bland annat genom att utveckla gästateljéverksamheten, genom
konstnärligt utbyte, genom medverkande i EU-projekt, genom diverse samarbetsprojekt inom
samtliga kommunens kulturverksamheter och genom erfarenhets- och idéutbyte.
Barn och unga
Barn (0-12 år) och unga (13-25 år) är en prioriterad målgrupp i kommunen. Ledorden för
kommunens barn och ungdomsverksamhet är delaktighet, respekt och kvalitet.
Ambitionen är:





Att samtliga barn och unga i kommunen ska erbjudas ett varierande och kvalitativt
kulturutbud samt ha möjlighet att utöva och delta i kulturell verksamhet.
Att stödja barns och ungdomars eget skapande inom kulturen.
Att tillgängliggöra och öka kulturutbudet för barn och ungdomar.
Att i samverkan med skolmyndigheterna verka för att samtliga skolbarn årligen får
tillgång till kulturupplevelser av professionell kulturell kvalitet.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:




Samordna, planera, marknadsföra, genomföra samt följa upp egna arrangemang och
samarrangemang.
Stödja samt ge bidrag till enskilda ungdomar och föreningars barn- och
ungdomsverksamhet.
Utveckla nya och befintliga arenor för barn- och ungdomskultur.

Dans
Ledorden för kommunens dansverksamhet är professionalism, bredd och nytänkande.
Ambitionen är:




Att ge kommunens invånare tillgång till och öka kunskapen om dans och
performanskonst av nationell/internationell kvalitet.
Att utveckla kommuninvånarnas möjlighet att ta del av dans både på professionell och
icke professionell nivå.
Stimulera lokala initiativ och evenemang inom dans.
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Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:





Erbjuda kommunens invånare ett spektrum av internationella, nationella, regionala och
lokala dans och preformanceföreställningar.
Genomföra publikpedagogiska aktiviteter och skapa förutsättningar för kommunens
invånare att få ta del i dansverksamhet.
Arrangera verksamhet för dansare på olika nivåer, samt främja och uppmuntra eget
skapande.
Planera, marknadsföra, genomföra samt utvärdera dans- och performancekonst.

Film
Ledorden för kommunens filmverksamhet är kontext, tillgänglighet och filmhistoria.
Ambitionen är:




Att ge kommunens invånare tillgång till och möjlighet att påverka ett kompletterande
filmutbud präglat av kvalitet, mångfald och konstnärlig förnyelse.
Att ge barn och unga i kommunen möjlighet att delta i filmpedagogisk verksamhet och
analys av rörliga bilder.
Att kontinuerligt utveckla filmen i kommunen, bland annat genom diverse publika
filmevenemang samt genom en bevakning av de nya formerna av rörlig bild.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:





Visa film av kompletterande utbud med återkommande visningsarrangemang samt
möjliggöra för samtliga kommuninvånare möjligheten att ta del av filmverksamhet.
Stödja biografverksamhet med ett kompletterande filmutbud.
Bedriva och stödja skolbio- och filmpedagogisk verksamhet.
Aktivt arbeta för att Jönköping tekniskt har goda förutsättningar för film- och
biografverksamhet.

Konst
Ledorden för kommunens konstverksamhet är nytänkande, internationalitet och mobilitet.
Internationella konstnärer ska ha möjlighet att verka i Jönköping och nyskapande
konstpedagogik ska utvecklas i kommunen.
Ambitionen är:




Att ge kommunens invånare tillgång till ett varierat och högkvalitativt konstutbud, både
genom egen verksamhet och genom stöd till externa aktörer.
Att utveckla den offentliga konsten, bland annat genom att ge konsten en framträdande
roll i stadsplanering och stadsutveckling.
Arbeta för skapandet av en konsthall i kommunen, med ett brett konstprogram och en
hög konstnärlig ambition.
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Kultur- och fritidsnämnden ska:




Verka för att samtidskonsten exponeras i det offentliga rummet samt hitta nya arenor
för att precisera exponeringen.
Köpa in, registrera och arkivera konst samt placera konst inom kommunen
Hantera tillämpningen av 1 % -regeln.

Litteratur och folkbibliotek
Den övergripande målsättningen för Jönköpings folkbibliotek är att vara en biblioteksarena som
i samverkan med andra stimulerar läsning, bildning och berättelsen. Biblioteken ska i
samverkan med andra utveckla och stärka bibliotekens roll som demokratisk plats i ett
föränderligt samhälle.
Ambitionen är:




Biblioteksorganisationen ska ses som en helhet men de enskilda biblioteken ska kunna
profilera sig.
Biblioteken ska kunna erbjuda den digitala plattform som samhället kräver för att öka
den digitala delaktigheten.
Biblioteken ska ha generösa öppettider, program och kreativa verksamheter.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:




Arbeta för att kommunen har en bra och effektiv biblioteksstruktur med god tillgång till
bibliotek och biblioteksverksamhet för alla invånare.
Ägna särskild uppmärksamhet åt bibliotekens prioriterade grupper; barn och unga,
invånare med olika kulturell bakgrund samt invånare med funktionsnedsättning.
Ge biblioteken ökade förutsättningar att arbeta med läsfrämjande insatser samt bidra till
att öka den digitala delaktigheten i kommunen.

Bibliotekslagen (2013:801) styr folkbibliotekens verksamhet och inriktning.
Kommunens museiverksamhet
Kommunens kulturella verksamhet ska stödja museiverksamhet samt bevara och utveckla
värdefulla traditioner hos alla etniska grupper samt stödja lokalhistorisk forskning.
I Jönköping finns två kommunägda museer, de unika profilmuseerna Tändsticksmuseet och
Fågelmuseet som drivs av kultur- och fritidsnämnden. Kommunen ger även stöd och bidrag till
flera museer i Jönköpings kommun. Ledord för kommunens museala verksamhet är
professionalitet, industri arv samt museipedagogik. De kommunala museerna, Länsmuseet och
de övriga museerna har en viktig roll i bevarande och spridande av kunskapen om kommunens
och regionens historia och kulturella utveckling.
Ambitionen är:


Att levandegöra Jönköpings kulturarv och historia samt förnya museets basutställning.
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Att erbjuda expertkunskap till allmänheten inom museernas ämnesområden samt
tillgängliggöra museernas samlingar och erbjuda barn- och ungdomar en högklassig
museipedagogisk verksamhet.
Att i samverkan med regionen stödja och utveckla museal verksamhet, bland annat via
museer som Länsmuseet och Grenna Museum samt genom föreningsdrivna museer.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:




Vårda och katalogisera kommunala museers samlingar och föremål.
Levandegöra och gestalta historien genom program och pedagogisk verksamhet.
Bedriva extern och uppsökande verksamhet genom samverkan med turistorganisationer,
museer och organisationer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturella mötesplatser
För ett levande kulturliv är tillgången till kulturella mötesplatser av stor betydelse.
Ambitionen är:




Att tillgången till kulturaktiviteter och icke kommersiella kulturella mötesplatser ska
öka i alla delar av kommunen, både i form av fysiska lokaler och digitala mötesplatser.
Att landsbygdsbiblioteken ska utvecklas till lokala mötesplatser.
Att utveckla multifunktionstanken i användandet av mötesplatser för att ge den största
möjliga flexibiliteten i verksamheterna, men också skapa specialiserade mötesplatser för
bestämda kulturella inriktningar när det är endamålsenligt.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka så att förutsättningarna finns för kulturell kulturella mötesplatser.

Kulturell dialog
Kulturell dialog är en viktig grundsten i kommunens kulturella utveckling.
Ambitionen är:





Att dialog och samarbete med invånare, föreningar och studieförbund uppmuntras och
utvecklas så att deras engagemang kan bidra till att förbättra den kulturella
verksamheten och utveckla kulturlivet.
Att samarbetet ökar med regionala, nationella och internationella kulturaktörer samt
mellan kultursektorn, den ideella sektorn och näringslivet.
Att årliga kulturting ordnas var kulturaktörer och kulturintresserade får vara delaktiga i
att utforma kommunens kulturella verksamhet.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka så att förutsättningarna finns för kulturell dialog.
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Arbeta för kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet och kulturverksamheten.

Föreningsliv
Ett karakteristiskt drag för Jönköping är det omfattande och aktiva föreningslivet, olika
kulturella aktörers samt kommuninvånarnas engagemang. Detta är något att vara stolt över.
Ambitionen är:




Att Jönköpings kommun även framöver ska ha ett rikt och aktivt föreningsliv inom
kulturen och att nya föreningar och verksamheter att etableras.
Att fler barn och ungdomar ska kunna delta i kulturella föreningar.
Att uppmuntra och stöda ideella krafter i skapandet av kulturell verksamhet

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt stödja föreningarnas och olika kulturella aktörers verksamhet och utveckling
med hjälp av bidrag, samverkan och en kulturell dialog.

Mångfald
Jönköpings mångfald med kommuninvånare med rötter i 130 olika nationer är en positiv
utmaning för kommunen. Denna mångfald skapar möjligheter till ett brett och rikt kulturellt
utbud av olika kulturyttringar och kulturella traditioner.
Ambitionen är:






Att alla kommunens invånare oberoende av ursprung ska känna att den enskilda
individens kultur och traditioner värderas och respekteras och därmed skapa en bred
smältdegel av kulturella aktiviteter och evenemang.
Att individer med annat ursprung kan integreras till det svenska samhället genom
folkbildande insatser och kulturell verksamhet samt känner sig delaktiga i det lokala
kulturlivet.
Att använda kulturen som en brobyggare och ett verktyg i att föra olika samhällsgrupper
närmare varandra och därmed skapa tolerans och förståelse för olika kulturella
traditioner.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för en tolerant och öppen kulturell anda inom kommunen som tar till vara
och respekterar den mångfald som finns inom kommunen och därmed motverka all
form av diskriminering.

Kulturella arrangemang och evenemang
För ett rikt kulturellt liv i kommunen är det viktigt med ett mångfald av olika kulturella
arrangemang och evenemang.

11

Ambitionen är:




Att stödja arrangörsutveckling bland kulturella instanser och då särskilt bland
ungdomar.
Att verka för ett rikt och mångfaldigt utbud av kulturella arrangemang och evenemang.
Att skapa samverkan mellan olika aktörer för att förverkliga kulturella arrangemang
och evenemang.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:
 Stödja lokala initiativ som strävar efter att berika kulturutbudet genom olika slags
kulturella arrangemang och evenemang.
 Verka för samarbete och samverkan mellan kommunen och olika arrangörer vid
kulturella arrangemang och evenemang.

Kulturell samverkan med andra kommunala verksamheter samt med
externa aktörer
Kultur- och fritidsförvaltningen ska samarbeta nära med andra aktörer inom kommunen,
regionen, det övriga landet samt internationellt, bland annat berörande:
Kulturarv – ABM
Med förkortningen ABM menas samverkan mellan arkiv, bibliotek och museum. Målet med
ABM-verksamhet är att göra det enklare för allmänheten att ta del av vårt gemensamma
kulturarv, såsom arkivhandlingar, litteratur och föremål. ABM-husets unika möjligheter till
utveckling ska tillvaratas genom samverkan för ökad profilering och samordning.
Ambitionen är:


Att Jönköpings kommun ska bli ett regionalt centrum för ABM-frågor och digitalisera
och tillgängliggöra ABM-material.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


I samverkan med andra aktörer vidareutveckla strategier och pedagogik inom
verksamheterna arkiv, bibliotek och museum.

Kulturarv – miljöer och traditioner
Kommunens kulturella verksamhet strävar efter bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt
värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar, anordningar,
traditioner och miljöer. Denna inställning ska bevaras och finnas kvar i framtiden. Jönköpings
framtidsutsikter är mycket goda. Den konstnärliga gestaltningen av Jönköpings stad är ett
självklart inslag i stadens utveckling. En vacker stimulerande stadsmiljö är lika viktig som att
kommunens olika verksamheter bedrivs i estetiskt tilltalande lokaler.
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Ambitionen är att bevara den gamla staden i kombination med den nya tidens exploatering i takt
med stadens tillväxt samt att:





Unika och värdefulla kultur- och naturmiljöer ska bevaras, vårdas och utvecklas. Detta
ska ske i samverkan mellan berörda aktörer och berörda förvaltningar.
Rosenlunds herrgård – herrgårdsbyggnaden, stallbyggnaden och den omgivande parken
– rustas upp med byggnadsantikvarisk expertis och utvecklas successivt till en levande
oas för historiskt- och trädgårdsintresserade besökare. Herrgårdsbyggnaden ska
användas både för kommunens interna verksamhet och för olika kulturevenemang.
Jönköpings rika historiska arv samt traditionella kulturarv ska tas till vara i
verksamheterna.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för att viktiga kulturhistoriska miljöer och byggnader bevaras och/eller
dokumenteras och används till kommuninvånarnas bästa i samverkan med berörda
förvaltningar och aktörer.

Kulturella och kreativa näringar (KKN)
Kulturella aktiviteter samt kulturella och kreativa näringar spelar en viktig roll i ett samhälles
attraktionskraft samt i att skapa förutsättningar för ekonomisk och samhällelig utveckling.
Ambitionen är:






Att utbildning i kulturella och kreativa sektorn ska utvecklas i kommunen, bland annat
genom satsning på högre kulturell utbildning. Detta på grund av att samhällen som
satsar på kreativ initiativkraft ofta blir framgångsrika och den kreativa sektorn kan vara
ett viktigt komplement till Jönköpings traditionella industriföretag. Samt att utveckla
kulturell inkubatorverksamhet inom kommunen.
Att Jönköping ska vara en mötesplats där kreativa företag och personer kan träffas och
nya företag etableras som skapar tillväxt och utveckling av innovativa produkter och
tjänster. Bland annat som en E-mötesplats, som skulle skapa en unik kulturell
mötesplats med inriktning på internationalisering.
Att utveckla den kulturella verksamheten gentemot och i samverkan med näringslivet
samt ta till vara de lokala styrkorna och behoven som finns inom kommunen.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för att skapa samarbete med berörda förvaltningar och aktörer inom KKN
verksamheten i kommunen.

Slöjd, hantverk och konsthantverk
Slöjd, hantverk och konsthantverk är viktiga delar av den lokala kulturen. De är verksamheter
som ger möjlighet att profilera det unika kulturarvet för Jönköpingsområdet och därmed en
viktig del av Jönköpings kulturella utbud.
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Ambitionen är:




Att Jönköping ska ha en livskraftig och aktiv slöjd, hantverks och konsthantverks
kunnande.
Att goda förutsättningar ska finnas för att utveckla verksamheterna inom slöjd,
hantverk och konsthantverk.
Att skapa möjligheter för utbildning och yrkesverksamhet inom slöjd, hantverk och
konsthantverk.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för goda förutsättningar för och samarbeten med slöjd, hantverk och
konsthantverks aktörerna i kommunen.

Kulturskolan och studieförbund
Ett brett utbud av kulturell utbildning och kursverksamhet är en förutsättning för fortsatt
kulturell utveckling samt för livslångt lärande. Det är också av stor betydelse för
kommuninvånarnas trivsel och kommunens attraktionsvärde.
Ambitionen är:




Att skapa gynnsamma förutsättningar för kulturell utbildning, kurser och aktiviteter.
Att möjliggöra för samtliga kommuninvånare att kunna ta del av utbudet.
Att tillgängligheten för barn och unga i kommunens skolor och i kommunens
prioriterade bostadsområden till kulturskolans verksamhet ska vara god och
säkerställas.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:



Stödja studieförbundens verksamheter med ekonomiska bidrag.
Skapa goda samarbetsformer och dialog mellan förvaltningen, kulturskolan,
studieförbunden och andra kulturella aktörer i kommunen.

Teater och scenkonst
Teater inom både professionell teater och amatörteater är en viktig del av kommunens kulturliv.
Ambitionen är:






Att erbjuda kommuninvånarna ett brett och högklassigt utbud av scenkonst i samarbete
med bland annat kulturhuset Smålands Musik och Teater, Teateri, Programbolaget,
Jönköpings Teater, Jönköpings Konserthus samt andra professionella och ideella
aktörer.
Att utveckla och stödja teaterverksamhet i kommunen både på amatör- och
professionell nivå. Detta sker genom att ta till vara det lokala kunnandet och
engagemanget samt genom gästspel.
Att verka för en starkare kommunal medverkan i utvecklingen av teater och scenkonst.
Detta sker både igenom bidragssystemen, samverkan och genom nätverksbildande.
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Därför ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för ett gott samarbete och utveckling av scenkonsten i kommunen.

Musik
Ett rikt och omfattande musikutbud inom kommunen såsom konserter, musikevenemang och
inom musikaliskt skapande är en viktig del av kommunens kulturliv.
Ambitionen är:






Att erbjuda kommuninvånarna ett brett och högklassigt utbud av konserter,
musikevenemang, musikfestivaler och möjlighet för kommuninvånarna att delta i
musikaliska aktiviteter. Detta sker bland annat i samarbete med studieförbunden,
kulturhuset Spira, Jönköpings Sinfonietta samt andra professionella och ideella aktörer.
Att skapa förutsättningar för musikalisk utveckling bland annat genom att stödja nya
musikgrupper med ekonomiskt stöd, repetitionslokaler samt genom att ge grupperna
möjlighet att uppträda på kommunala evenemang samt skapa förutsättningar för
återkommande gästspel.
Att stödja studieförbunden, kulturskolan och andra musikaliska aktörer i att utbilda
kommuninvånarna i musik.

Därför ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt stödja ett gott samarbete och utveckling av musikverksamhet i kommunen.

Kultur som hälsofrämjande åtgärd
Kultur och delaktighet i kultur är en stark källa för folkhälsa och rehabilitering. Kultur ger
livsglädje och mening i livet.
Ambitionen är:




Att i samverkan med Region Jönköpings län utveckla den hälsofrämjande
kulturverksamheten, bland annat genom verksamheten inom kultur på recept och
därmed se kultur som en resurs i kommuninvånares trivsel och välmående.
Att erbjuda äldre invånare i kommunen glädje och mening i livet genom kulturell
verksamhet, bland annat genom kultursatsningar inom äldreomsorgen.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för att kulturen fungerar som hälsoskapande verksamhet som skapar
livsglädje för berörda kommuninvånare i samarbete med regionen, berörda
förvaltningar och berörda aktörer.
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Jönköpings kulturella attraktionskraft
Kulturturismen är en viktig del av den globala turismen och skapar både synlighet, välstånd och
arbetsplatser i samhället. Genom aktivt arbete för att göra Jönköping till ett starkt och attraktivt
kulturellt besöksmål berikas både besökare och kommunens invånare.
Ambitionen är:




Att i samverkan med Destination Jönköping och andra aktörer utveckla Jönköping som
attraktivt kulturellt besöksmål.
Att använda kulturen och ortens historia för att lyfta fram Jönköping som Smålands
ledande kulturella besöksmål.
Att aktivt arbeta för att öka kommuninvånarnas kunskap om ortens kultur och historia.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för ett nära och gott samarbete med Destination Jönköping och andra
aktörer för att utveckla Jönköping som attraktivt kulturellt besöksmål.

Digital kultur
Jönköping har profilerat sig genom satsningar på digital spelkultur, bland annat genom
Dreamhack.
Ambitionen är:



Att utveckla Jönköping som centrum för digitala mötesplatser och digital spelkultur.
Att Jönköping ska vara ett ledande center för digital utveckling inom kulturområdet och
digitala innovationer.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden.


Aktivt verka för goda förutsättningar för digital kulturutveckling i kommunen.

Kultur i stadsutveckling
Utan kunskap om historien minskar förståelsen för framtiden. Jönköpings kommun med ett rikt
arv från historien kommer att fortsätta att ta ett stort ansvar för kulturarvet görs tillgängligt och
blir en naturlig del av bildnings- och utbildningssträvanden. Kultur- och fritidsnämnden ser att
ett rikt kulturutbud i stadsmiljön är en väsentlig del av kommunens kulturella utveckling och
kommuninvånarnas trivsel.
Ambitionen är:




Att skapa dialog och samarbete med Stadsbyggnadskontoret och andra berörda aktörer
för att medverka i att skapa en kulturellt rik stadsmiljö där kulturen är närvarande
överallt i stadsmiljön.
Att använda kulturella evenemang och inslag samt konst i offentlig miljö för att
medverka i att skapa en kulturellt rik stadsmiljö både berörande den offentliga konsten,
byggnaderna samt miljöerna.
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Att utnyttja nyskapande kulturellt kunnande i stadsutvecklingen berörande arkitektur,
utformning av parker, torg, belysning och annat inom estetikens område. Samt att arbeta
med byggnadsantikvariskt och kulturhistoriskt bevarande.
Att aktivt verka för att kultur- och fritidsverksamhet finns med i planeringen vid
byggandet av nya bostadsområden.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Aktivt verka för ett nära och gott samarbete med Stadskontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Tekniska kontoret och andra aktörer för att medverka i att utveckla stadsmiljön som
kulturell mötesplats.

Kultur i trossamfund
Trossamfund i Jönköping har fungerat som en aktiv plattform för kulturell verksamhet och då
framför allt inom musikområdet.
Ambitionen är:


Att samarbeta med de olika trossamfunden för att stärka kulturutbudet i kommunen.

Därmed ska kultur- och fritidsnämnden:


Stödja kulturell verksamhet genom kommunens bidragssystem och arbeta för dialog och
samarbete.

Framtida utmaningar
Ökad omvärldsbevakning - internationalitet och att ta lärdom från hur andra orter och aktörer
skapar högklassig kulturell verksamhet är av stor betydelse för en fortsatt framgångsrik kulturell
utveckling.
Kulturinventering – för att framgångsrikt kunna utveckla kulturen behövs kulturinventering av
både nuvarande kulturutbud samt om de kulturella behoven och önskemålen som finns inom
kommunen. Bland annat genom att se över möjligheterna att utveckla så kallad ”Cultural
planning” och ”Cultural mapping” inom kommunen.
Utökad mängd kulturella aktörer – för ett rikt kulturliv behövs aktiva kulturskapare. Därmed bör
kommunen sträva efter att engagera fler personer inom kulturell verksamhet både professionellt
och inom frivilligverksamhet.
Nya kulturella experiment – för att utveckla kulturen i kommunen bör kommunen modigt satsa
på nya kulturella experiment och metoder.
Kulturella näringsidkare – för att uppnå största möjliga effekt av kulturverksamheten bör
kommunen skapa bra förutsättningar för kulturella och kreativa aktörer att etablera sig och
verka i Jönköpings kommun.
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Kulturell utbildning – som en bas för fortsatt kulturell utveckling samt för de kulturella
näringsidkarna behövs satsning på olika kulturella utbildningar.
Samtidskonst – för att utveckla Jönköpings kommun som kulturellt centrum behövs satsningar
på aktiv verksamhet inom samtidskonsten.
Kulturpedagogisk verksamhet – pedagogisk verksamhet stärker basen för övrig kulturell
verksamhet och därmed finns ett behov av en utökad kultur-, konst- och kulturhistorisk
pedagogik.
Kulturell inkubator – för att utveckla kulturen behövs mötesplatser och erfarenhetsutbyte mellan
kulturella aktörer.
Teater och annan scenkonst – utveckla förutsättningar för en rik teater och scenkonst
verksamhet i kommunen.
Digital kultur – Jönköping har varit en föregångare inom vissa delar av den digitala kulturen,
bland annat inom dataspelkultur. För att kommunen fortsättningsvis ska vara en av de ledande
kommunerna inom området behöver kommunen ta till vara kunnandet och vidareutveckla den
digitala kulturverksamheten.
Berättande som konstform – berättande kan ske i en mängd olika former, både litterärt, verbalt,
digitalt, genom konstnärligt skapande, genom teater, dans och genom rörliga bilder. I alla dessa
former utgör berättandet som konstform en bas för kulturell utveckling och är därmed en viktig
del av kommunens kulturella ”palett”.
Förvalta kulturarvet – kulturell utveckling är viktigt, men lika viktigt är att ta vara på och värna
om det rika kulturlivet, de rika kulturella traditionerna och kulturarvet som vi har i Jönköpings
kommun.
Kulturhuvudstad – för att uppnå målet som Sveriges kulturkommun 2022 och Europas
kulturhuvudstad 2029 behövs ett starkt kulturellt koncept, en stark gemensam vilja och
samverkan samt de resurser som krävs för att nå målet.

Region Jönköpings län
I enlighet med den Regionala kulturplanen för Region Jönköpings län 2015-2017 prioriterar
regionen följande kulturpolitiska områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stärkt kulturell infrastruktur.
Förbättrade villkor för konstnärligt skapande.
Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga.
Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet.
Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden.
Det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet.
Dialog inom kultursektorn.
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Därmed ska kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun:


Aktivt verka för ett nära och gott samarbete med Region Jönköpings Län att i
samverkan med bland annat Smålands Musik och Teater (SMOT) , Destination
Jönköping, Länsmuseet, Länsarkivet, Polarcentret i Gränna, Länsbiblioteket,
Programbolaget, folkbilningen med flera förverkliga regionala mål på lokal nivå.

Nationella kulturpolitiska mål
I enlighet med de nationella kulturpolitiska målen från december 2009 ska kulturen 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 uppnå målen ska kulturpolitiken:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Därmed ska kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun:


Aktivt verka för att de nationella kulturpolitiska målen förverkligas på lokal nivå.

Kulturpolitik inom Europeiska unionen
EU vill bevara det europeiska kulturarvet och göra det tillgängligt för alla och samtidigt främja
de kulturella och kreativa näringarna i EU.
Kulturaspekten ingår i följande politikområden: utbildning, forskning, stöd till it och
kommunikationsteknik, socialpolitik samt regional utveckling.
Genom sin regionalpolitik stöder EU bland annat musikskolor, konsertlokaler och
inspelningsstudior. Programmet Kreativa Europa ska hjälpa europeisk film och de kulturella och
kreativa näringarna att skapa jobb och tillväxt. EU stöder priser för gärningar inom kulturarv,
arkitektur, litteratur, teater, dans och musik som lyfter fram den europeiska konsten.
Europeiska kulturhuvudstäder
Varje år utses två städer till europeiska kulturhuvudstäder. Städerna får möjlighet att:



Lyfta fram sin europeiska identitet.
Fördjupa samarbetet med kulturorgan både hemma och utomlands.
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Gjuta nytt liv i det lokala konstlivet.

En stad som önskar bli kulturhuvudstad söker ensamt detta, men kan involvera närområdet i
kulturhuvudstadsårets verksamheter. Det kulturella programmet under kulturhuvudstadsåret ska
ha en stark europeisk dimension.

FN:s Globala mål
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala
mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda
världen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 globala målen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämnlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
Hav och maritima resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

Flera av målen påverkar den kulturella utvecklingen på det lokala planet.
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