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Inledning 

Vaggeryds kommuns kulturplan bygger på nationella-, regionala- och lokala 
kulturpolitiskamål utifrån kommunfullmäktiges mål att kommunen ska vara en aktiv part i 
den regionala utvecklingen, ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka 
för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. 

För att nå de nationella och regionala målen kommer Vaggeryds kommun att bidra med 
ett antal politiska mål och prioriteringar baserade på Kulturtinget 2016 och 2018, den 
Regionala kulturplanen för 2018-2020 samt Vaggeryds kommuns vision och värdegrund. 

Kultur- och fritidsnämnden styr den kommunala kultur- och fritidsverksamheten bl.a. med 
stöd av kultur-och fritidsnämndens reglemente, bibliotekslagen, kulturmiljölagen, 
museilagen och barnkonventionen. 

Kulturplanen har tagits fram genom dialog på lokal nivå i kommunen. Många goda krafter 
har samlats för att utveckla kulturlivet i Vaggeryds kommun. Kulturaktörer såsom 
föreningar, institutioner, organisationer och privatpersoner som på olika sätt arbetar med 
eller är intresserade av kultur har varit delaktiga i att påverka hur kulturen inom 
kommunen ska gestalta sig och utvecklas i framtiden. 
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Varför ska vi ha en kulturplan? 

En kulturplan är ett verktyg som beskriver vad som behöver utvecklas och satsas på. För att 
kunna vara delaktig och samverka med regionen behövs en tydlig linje med angivande av 
fokusområden och prioriteringar. Syftet är att ännu fler ska kunna ta del av konst och kultur 
inom kommunen. 
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Vaggeryds kommuns vision, värdegrund och 
övergripande mål 

Kommunens vision och värdegrund antogs av kommunfullmäktige 25 februari 2013 § 20. 

Här ger vi plats för att göra skillnad 

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 
 
En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta  
och idéer att bli verklighet. 
 
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.  
Där allt är nära och alla har betydelse. 

Politisk styrning kring mål, medel och kvalitet 
Kommunfullmäktige tar varje mandatperiod fram övergripande mål för den kommunala 
verksamheten. Av kommunfullmäktiges övergripande mål för år 2015-2018 prioriterar kultur- 
och fritidsnämnden särskilt ett visst antal varje år för att skapa inriktningsmål att arbeta med 
under året.  

Nämndens inriktningsmål godkänns av kommunfullmäktige. I rambudget och programbudget 
fördelas även ekonomiska medel till verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade delar av kommunfullmäktiges övergripande mål 
2015-2018: 

01. a) Kommunen ska vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det 
är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på 
Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets 
gränser. 

02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt 
problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och 
ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen. 

03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl 
traditionella industriföretag som tjänsteföretag. 

04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. 
genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och 
transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral. 

05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken 
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. 
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. 
08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen. 
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09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka 
för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. 

10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 
driftsformer prövas. 

De politiska målen bryts ner till verksamhetsmål och indikatorer för att kunna följa 
utvecklingen av resultatet. Det ekonomiska resultatet kopplas till måluppfyllelsen och följs 
upp genom delårs- och helårs-redovisning, samt ekonomisk uppföljning. 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden, ansvarsområden och befogenheter framgår 
av kultur- och fritidsnämndens reglemente som antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 
2016. 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden inom kultur 
- för kommunens folkbiblioteksverksamhet och dess utveckling  
- för främjandet av kommunens kulturliv, innefattande konst, museiverksamhet, musikliv 

etc. 
- för kommunens kontakter med Miliseum och Stiftelsen Regementsheden 
- för främjandet av bildnings- och studieförbundens verksamhet. 
- för bevarandefrågor avseende fastigheter, byggnader, miljöer och andra minnesmärken av 

kulturhistoriskt värde 
- för utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt remissinstans vid utformning 

av det offentliga rummet 
- beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra allmänna platser 

samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn  
- för kommunala utmärkelser vad avser kulturpristagare, byggnadsvårdspris, 

idrottsprestationer och musikstipendium. 
- för kommunens kulturskolverksamhet och dess utveckling  
- för kommunalt driven ungdoms- och fritidsverksamhet 
- nämnden ska ständigt söka utveckla sin verksamhet och här nyttja möjligheten till 

samverkan, företrädesvis inom de organisationer eller sammanslutningar som kommunen 
är medlem i. I nämndens uppgift ingår också att ha en omvärldsbevakning och att i 
tillämpliga fall utnyttja möjligheterna till stöd och bidrag för utveckling av verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämndens befogenheter inom kultur 
Vid utövning av de befogenheter som tillkommer kultur- och fritidsnämnden enligt lag eller 
annan författning åligger det nämnden särskilt att. 

- främja kultur- fritids- frilufts- och musiklivet inom kommunen 
- barn- och ungdomar får en del av kultur-, fritids-, frilufts- och musikupplevelser 
- utse kulturpristagare 
- verka för en bred och god bildningsverksamhet, genom att aktivt på olika sätt stödja 

bildnings- och studieförbundens verksamhet 
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- svara för en kvalitativt och kvantitativt god biblioteksverksamhet inom kommunen 
- svara för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar, fritidslokaler och övriga 

anläggningar för fritidsverksamhet och rekreation 
- hålla kontakt med, och lämna service till föreningar och organisationer 
- verka för bevarandet av en god byggnadskultur 
- handlägga frågor rörande anslag och andra stödåtgärder till enskilda organisationer och 

föreningar för fritids-, kultur- och ungdomsverksamhet och i samband därmed fördela 
bidrag inom ramen för de anslag som kommunfullmäktige gett nämnden 

- på uppmaning av kommunfullmäktige eller annan myndighet avge de yttranden i ärenden 
som berör nämndens verksamhetsområden 

- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet 
- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde i övrigt 
- tillse att handläggningen av ärenden inom nämndens verksamhetsområde sker så enkelt 

som möjligt  
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Nationella kulturpolitiska mål 

Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att 
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 1 

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

1. främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

2. främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
3. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
4. främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
5. särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 

Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin 
verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar. 2 

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett 
särskilt ansvar att bedriva verksamhet riktad till hela länet samt samverka 
med civilsamhället. 

Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 
kulturupplevelser. 
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. 
Möjligheten till upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets 
invånare. Kulturen ska bidra till att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes 
förutsättningar. 

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 
bredd och spets. 
Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar 

                                                 
1 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/  
2 https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-kulturplan-2018-2020/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-kulturplan-2018-2020/
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rådande normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och 
det ideella kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur. 

Regionala kulturpolitiska prioriteringar 
Den regionala kulturplanen tar fasta på sex kulturpolitiska prioriteringar med åtta olika 
fokusområden under perioden 2018-2020. 3 

1. Kulturell infrastruktur, stöd till professionella kulturskapare 
• Konstnärligt skapande 
• Det fria professionella kulturlivet 

2. Civilsamhället och det ideella kulturlivet 
3. Barn och ungas kultur 

• Kulturskola 
4. Tillgängligt kulturliv 

• Kultur och hälsa 
• Digitalisering 

5. Internationellt samarbete 
• Integration genom kultur 
• Regionsamverkan Sydsverige 

6. Samverkan och dialog 
• Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk 

 

Samverkan region och GGVV 

De behov och önskemål som efterfrågas prioriteras utifrån nationella-, regionala mål och 
prioriteringar i samverkan med region och GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) 
kommunerna.  

Samverkansmodell  
Vaggeryds kommun ska delta i arbetet att utveckla en interkommunal samverkansmodell för 
kulturen i GGVV kommunerna.  

Summering: Samverkan kan handla om gemensamma strategier utifrån den regionala kulturplanen, 
samordning av kulturutbud. Att kommuner eller landsting/regioner delar på vissa 
nyckelfunktioner och specialister till att samordna  verksamheter. 

  

                                                 
3 https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-kulturplan-2018-2020/  

https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-kulturplan-2018-2020/
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Samverkan nämnder i Vaggeryds kommun 

För att optimalt nå de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen bör en samverkan 
tillämpas inom kommunens nämnder och förvaltningar som bedriver kulturverksamheter.  

Summering: Samverkan mellan nämnder når kommunfullmäktiges mål att Vaggeryds kommun ska 
stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat 
föreningsliv i hela kommunen. Samt att mångfalden i de kommunala verksamheterna 
kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas. 
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Nutida stöd av nationella, regionala och lokala 
kulturpolitiska mål 

Vaggeryds kommun stödjer idag de nationella målen genom kultur- och fritidsnämndens olika 
verksamhetsområden såsom bibliotek, kulturskola och den öppna ungdomsverksamheten 
genom bidrag till föreningslivet4, allmän kulturverksamhet och genom årligt kommunalt 
bidrag till driften av det nationella museet Miliseum5.  

Vaggeryds kommun stödjer på följande sätt de nationella målen 

Nationella mål Lokalt kulturpolitiskt stöd 
1. främja allas möjlighet till 

kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor, 

• Miliseum 
• Bibliotek 
• Kulturskola 
• Öppna ungdomsverksamhet 
• Studieförbund 
• Bidrag evenemang 
• Teater 

2. främja kvalitet och konstnärlig förnyelse • Bibliotek 
• Kulturskola 
• Öppna ungdomsverksamhet 
• Det fria kulturlivet 

3. främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas, 

• Miliseum 
• Kulturarvsbidrag, Hembygdsrådet 
• Bibliotek 

4. främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan 

• Bibliotek – Erasmus projekt 
• Öppna ungdomsverksamheten 

5. särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. 

• Bibliotek 
• Kulturskola 
• Öppna ungdomsverksamhet 
• Studieförbund 
• Kulturföreningar 

 

  

                                                 
4 http://www.vaggeryd.se/foreningsbidrag 
5 https://www.miliseum.com  

http://www.vaggeryd.se/foreningsbidrag
https://www.miliseum.com/
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Vaggeryds kommun stödjer på följande sätt de prioriterade regionala 
målen  

Prioriterade regionala mål Lokalt kulturpolitiskt stöd 
1. Kulturell infrastruktur (stödja 

professionella kulturutövare, konstnärer, 
musiker osv.) Villkor för konstnärligt 
skapande 

• Det fria professionella kulturlivet 
• Civilsamhället och det ideella kulturlivet 

• Kulturhelg vartannat år, samt inköp av 
konst genom konstutskottet 

• Kulturskola  
• Civilsamhället och det ideella 

kulturlivet i form av föreningsstöd 

2. Fokus på barn och ungas kultur 
• Kulturskola 

• Fokus på barn och ungdomar  
• Kulturskolan 
• Bibliotek 
• Öppna ungdomsverksamhet 
• Föreningsbidrag  
• Verksamhetsbidrag till 

studieförbunden  

3. Tillgängligt kulturliv 
• Kultur och hälsa 
• Digitalisering 

• Tillgängligt kulturliv 
• Kultur- och hälsa: Avsatta medel till 

Kultur under rehabilitering och SUND 
SMART STARK SENIOR 

• Digitalisering: Föreningsportal, 
ansökningar digitalt, dialog och 
information genom sociala medier 

4. Interregionalt, internationellt och 
interkulturellt samarbete 

• Integration genom kultur 
• Regionsamverkan Sydsverige 

• Integration genom kultur: 
Integrationsbidrag till föreningar 

5. Samverkan och dialog 
• Nationella minoriteter och nationella 

minoritetsspråk 

• Bibliotek – Alla språk finns 
representerade på biblioteket 
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En bra kulturkommun 

Vaggeryds kommun ska vara en bra kulturkommun. Framgångsfaktorer för en bra 
kulturkommun är bl.a. kompetens, samverkan och kulturpolitiskt självförtroende. 

Lokala kulturpolitiska mål 2018-2020 

Fyra lokala kulturpolitiska mål för 2018-2020 bygger på att stödja de nationella- och 
regionala kulturpolitiska målen. Summeringarna nedan beskriver de lokala kulturpolitiska 
målens stöd för att nå de nationella och regionala målen.   

• Vaggeryds kommun ska vara en god kulturkommun i samverkan med region, 
föreningar och civilsamhället med fokus på barn och ungdomar.  

Summering: Genom fokus på barn och ungdomar och genom att främja ungdomskulturen 
uppmärksammas barns och ungas rätt till kultur. Det i sin tur främjar allas möjlighet till 
kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.  
Vaggeryds kommun bidrar till att kulturen är vital och närvarande i hela länet. 

• Kommunen ska bidra och stödja med profession, samordning och omvärldsbevakning 
i samverkan med regionen och GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) 
kommunerna.  

Summering: Genom samverkan, profession, samordning och omvärldsbevakning ges alla möjlighet 
till att få ta del och delta i kulturlivet. Det främjar kvalitet och konstnärlig förnyelse och 
bidrar även till internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.  
Vaggeryds kommun bidrar till att kulturen blir mer vital och närvarande i hela länet, ger 
en ökad möjlighet för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser och 
samverkar till ett utvecklat konst- och kulturliv och kulturupplevelser.  

• Kommunen ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och fortsätta att stödja  
föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter. 

Summering: Genom att främja det fria kulturlivet, ungdomskulturen och stödja föreningars 
verksamhet ökar Vaggeryds kommun målsättningen  att nå nationella och regionala 
mål och Vaggeryds kommuns vision om att vara en plats för att göra skillnad. 

• Kommunen ska stödja kulturarvet och den lokala kulturhistorien för kommande 
generationer. 

Summering: Genom stöd till kulturarv och lokal kulturhistoria främjas ett levande kulturarv som 
bevaras, används och utvecklas enligt nationella mål för främjandet av kulturarv.   
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Lokala kulturpolitiska prioriteringar 2018-2020 

Kommunen ska bedriva en kulturverksamhet som bygger på samverkan utifrån de behov och 
önskemål som kommunens invånare, kulturliv och kulturaktörer efterfrågar.  

De kulturpolitiska prioriteringar som kommunen ska fokusera på under 2018-2020 stödjer 
följande regionala kulturpolitiska prioriteringar: 

• Barn och ungas kultur 
• Civilsamhället och det ideella kulturlivet 
• Tillgängligt kulturliv 
• Kulturell infrastruktur, stöd till kulturskapare 

 

Uttalade behov inom ramen för de kulturpolitiska prioriteringarna 
De behov som har identifierats utifrån dialoger på kulturting 2016 och kulturting 2018 är 
följande:  

• Meröppetplatser  
• Kultur/föreningshus/lokaler med 

utställnings- och hantverkslokaler 
• Kulturscener/lokaler  
• Kammarmusik/smalare genrer  
• Digitala föreställningar 

• Digitalt stöd 
• Samverkan med SMOT (Smålands Musik 

och Teater) 
• Den lokala Kulturhelgen 
• Informationskvällar

 

Uttalade fokusområden inom ramen för de kulturpolitiska 
prioriteringarna 
Fokusområden som identifierats utifrån dialoger på kulturting 2016 och kulturting 2018 är 
följande:  

• Bild och skapande 
• Barn och unga  
• Dans, film och teater 
• Skolsamverkan 
• Integration 

• Utställningslokaler 
• Teater och spel 
• Kulturarv 
• Kultur och hälsa 
• Rullande kulturliv 
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Handlingsplan 2018-2020 

Handlingsplanens syfte är att realisera de lokala mål och prioriteringar som kulturplanen 
innehåller.  

Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till prioriteringar och fokusområden årsvis som ska 
utvecklas och utvärderas utifrån kulturplanens mål och ambitioner.  

Påbörjade mål och prioriteringar 2018 – Ej färdigställda 
• Flytt av Bissefällarnsamlingen 
• Kulturutredning – Hus med historia 
• Revidering av föreningsbidrag kulturföreningar 
• Konstarkiv  

Påbörjade prioriteringar som tillgodoser efterfrågade behov 
• Föreningsportal 
• Bidrags och bokningssystem genom SKL (Sveriges kommuner och landsting)  

projekt 6 

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019  
• Tydliggöra den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen. 

Summering: Den lokala kulturplanen tydliggör den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen och 
förtydligar de lokala kulturpolitiska målen och prioriteringar.  

• Tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefällarnsamlingen.7 

Summering: Genom att tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefällarnsamlingen stödjer 
kommunen det lokala kulturpolitiska målet stöd av kulturarv och den lokala politiska 
prioriteringen tillgängligt kulturliv. 

• Ökad dialog och samarbete med föreningslivet. 

Summering: Ökad dialog och samarbete med föreningslivet stödjer det kulturpolitiska målet att 
stödja föreningars verksamheter i samverkan med externa parter. 

Samverkan nämnder i Vaggeryds kommun 2019 
Nämnder som bedriver kulturverksamhet inom kommunen ges möjlighet att komplettera 
kulturplanen utifrån sina nationella, regionala och lokala mål för att optimera och öka 
kulturen inom kommunen.   

                                                 
6 https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritiddigitalisering/ 

bokningsochbidragslosning.8692.html  
7 http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/bissefallarn-utstallning.html  

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritiddigitalisering/bokningsochbidragslosning.8692.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritiddigitalisering/bokningsochbidragslosning.8692.html
http://www.vaggeryd.se/uppleva-och-gora/kultur/bissefallarn-utstallning.html
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Referens 

Lagar och styrdokument 
• Kommunallagen  
• Förvaltningslagen 
• Offentlighetsprincipen 
• GDPR - Dataskyddsförordningen 
• Bibliotekslagen 
• Barnkonventionen  
• Kulturmiljölagen 
• Museilagen 

Styrdokument  
• Kultur- och fritidsnämndens reglemente 
• Delegationsordning 
• Biblioteksplan 2018-2022 
• Kulturplan för Vaggeryds kommun 2018-2020 
• Bidragsnormer för föreningsstöd 
• Policy för lös konst 

Inkomna yttrande 
Bondstorps Hembygdsförening yttrande 2018-08-20 
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