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Kulturplan för Tingsryds kommun 
2022 - 2024

Ett aktiv kulturliv skapar en attraktiv kommun.

Denna plan sätter upp mål för kulturen1 i Tingsryd kommun. Syftet med 
planen är att formulera en gemensam vilja kring våra kulturpolitiska frågor, 
uppmärksamma och ta tillvara de resurser som finns i kommunen, skapa 
en tydlig rörelse framåt, ta tillvara den stora kompetens som finns i lokal-
samhället, samt stimulera till utveckling.

Lokala förutsättningar 
Tingsryds kommun ligger i södra Småland i Kronobergs län. Tingsryd 
är centralort. Landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, 
ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker. Från Tingsryd är det drygt 
40 km till Växjö, Ronneby och Karlshamn. Vi är med andra ord en kommun 
där stad möter landsbygd. 

Tingsryds kommuns vision lyder:  

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. 
Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv 
och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Gemensamt bidrar vi till en plats där 
barn och unga utvecklas och vi lever tillsammans med god livskvalitet.

För att visionen ska bli verklighet behövs en tydlig riktning framåt och en 
fungerande verktygslåda för att ta oss dit. Denna plan är kulturens bidrag i 
en sådan verktygslåda.

 1 Begreppet kultur i denna plan innefattar såväl konst som kultur.
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Våra verksamheter 

Kultur är en viktig del i kommunens förmåga 
att skapa ett attraktivt Tingsryd där människor 
vill leva och verka. Ett rikt och varierat kulturliv 
stärker livskvaliteten och bidrar till ökad hälsa 
för alla åldrar. Genom kulturen kan människor 
mötas och känna gemenskap, uppleva och 
känna glädje, skapa nya kontakter och känna 
samhörighet med varandra.

Kulturfrågorna i Tingsryds kommun ligger under 
bildningsförvaltningen. Kultur och kulturfrågor 
tangerar alla delar av människors liv, men de 
verksamheter som främst berörs av kulturfrågor, 
utöver skola och förskola, är: 

Bibliotek
Biblioteken är av central betydelse i kommunen, 
med huvudbiblioteket i Tingsryd, och  
filialbibliotek i Ryd, respektive Älmeboda.

Utöver dessa finns även skolbibliotek på 
kommunens alla skolor. 

Biblioteken ska vara mötesplatser som är 
attraktiva och tillgängliga för alla, där det 
finns plats för debatt och samtal och där den 
demokratiska processen är påtaglig. 

Biblioteken är viktiga offentliga rum för både 
hög- och lågintensiva möten, fysiskt såväl som 
digitalt. Biblioteken är också en viktig plattform 
för kulturaktiviteter och inte minst en arena 
för det livslånga lärandet. Biblioteken fyller en 
stor roll i att säkerställa att människor kan ta 
del av samhällsnyttig information. Biblioteken i 
Tingsryd arbetar också stort och på flera plan 
med läsfrämjande arbete. 

Detta sker både inom skolbiblioteken och 
folkbiblioteken. Att kunna tillgodogöra sig 
språket är en förutsättning för att känna 
delaktighet, vara en aktiv medborgare, ta del 
av samhällsinformation, samt för den personliga 
utvecklingen. Det läsfrämjande arbetet är därför 
alltid prioriterat inom alla målgrupper.
 

Friluftsliv och kultur
I Tingsryds kommun finns stora möjligheter till 
ett varierat friluftsliv. Kultur och natur hänger 
ofta samman och inte sällan finns kulturarv 
och olika kulturyttringar längs vandrings- och 
cykelleder. Kommunen har en viktig roll i att 
verka för att ännu tydligare koppla samman 
friluftsliv och kultur. 

Fritidsgårdar
Fritidsgårdar finns på flera tätorter i kommunen 
och drivs i kommunal regi i Ryd och i samarbete 
med Kulturverkstan i Tingsryd. En övergripande 
målsättning för fritidsgårdarna är att alla 
besökare ska trivas och utvecklas personligen. 

En viktig del av kommunens arbete är att 
säkerställa att unga får en meningsfull fritid med 
varierat utbud. 

Föreningar
De ideella föreningarna är basen i kulturlivet 
i kommunen och enormt viktiga för att 
kulturarrangemang och kulturengagemang 
ska finnas. Kommunen har en viktig roll i att 
uppmärksamma och ta tillvara den kunskap och 
de intressen som föreningarna har. Det krävs 
därför att kommunen har en kontinuerlig dialog 
med föreningarna så att förutsättningarna för att 
föreningarna ska kunna drivas vidare består. 

Kulturskola
Kulturskolan är en pedagogisk verksamhet 
som bedrivs på ungdomars fritid. Den är 
avgiftsbelagd, frivillig och bedrivs under hela 
året. Kulturskolan tillhandahåller ett brett utbud 
av olika kulturella uttryckssätt och former, t.ex. 
musik och teater och ska ge unga likvärdiga 
möjligheter att utveckla sitt kulturutövande. 
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Övergripande mål

Kulturplanen utgår från nationella, regionala och kommunala mål. De nationella kultur-
politiska målen är:

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konst-
närlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” 

(De nationella kulturpolitiska målen, 2009)

För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:  

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

2. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 

3. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

4. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

5. Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.

 

Den regionala kulturplanen för 2022 – 2024 var ute på remiss under 2021-04-29 – 
2021-06-29. Visionen i den regionala kulturplanen lyder:

 ”…region Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och 
spets”

 (Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022 – 2024)

Ett rikt och varierat kulturliv

Kulturlivet ska vara öppet och tillgängligt för alla 
i Tingsryds kommun. Ledordet är likvärdighet. 
Kvalitetsmässiga kulturarrangemang ska kunna 
erbjudas till alla i kommunen oavsett bostadsort, 
ålder, funktionsvariationer, intressen och gender.  

Ett rikt och varierat kulturliv borgar för det livslånga 
lärandet, vilket i sin tur skapar tolerans, förståelse 
och öppenhet för nya människor och intryck. 

Tingsryds kulturliv är framförallt byggt kring ideella 
krafter där föreningsliv och fria kulturskapare är 
drivande. 

Tingsryds kommun spelar en stor roll i 
utvecklingen av kulturlivet genom att stödja kultur 
i olika former, men också genom att själva stå 
för olika verksamheter och aktiviteter, samt med 
ekonomiskt stöd till kulturskapare. 

Kulturarrangemang och kulturaktiviteter bidrar till 
att människor kommer samman, möts, upplever 
och kan utforska olika delar av sin kreativitet. 

Därför är det också av vikt att kommunen 
säkerställer att det finns tillgängliga mötesplatser 
där olika kulturyttringar får och kan ta plats. 

Detta gäller både småskaliga - som storskaliga 
arrangemang, samt för de spontana mötena. 

I kommunen finns ett flertal föreningsägda 
samlingslokaler som kommunen stöttar med 
bidrag. 

I Tingsryds tätort finns även Gibson Auditorium 
som är en kommunal anläggning, vilket stärker 
möjligheterna till kulturutövande inom musik och 
scenkonst i Tingsryds kommun. 
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För att uppnå visionen arbetar region Kronoberg särskilt med tre prioriterade områden:

- Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur. 

- Breddat deltagande. 

- Barn och ungas rätt till kultur. 

(Kulturpolitisk plan, remissutgåva, region Kronobergs 2022 - 2024) 

De kommunala målen i Tingsryds kommun som särskilt beaktas i denna kulturplan, är 
följande:

1. Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen 
har god kvalité och service i verksamheterna.

2. Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda up-
pväxt och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.

3. Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, 
verka och utvecklas.

4. Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som mö-
jliggör en aktiv fritid för medborgarna.

Dessutom svarar kulturplanen upp mot flera av de internationella målen i FNs Agenda 
2030, där Mål 3, Hälsa och välbefinnande; Mål 4, God utbildning för alla; Mål 5, Jäm-
ställdhet; Mål 10, Minskad ojämlikhet; Mål 11, Hållbara städer och samhällen och Mål 
16, Fredliga och inkluderande samhällen, särskilt står ut där kulturen och kulturutövare 
kan ha, och har, en direkt påverkan. 

Fokusområden

I denna plan lyfts särskilt tre fokusområden 
fram som initialt är extra viktiga att arbeta 
med utifrån de nationella, regionala och 
kommunala målen. Fokusområdena har 
även tagits fram utifrån de svar som kom 
in från den enkät som skickades ut till alla 
kulturföreningar i kommunen hösten 2020.

De tre fokusområdena är:

1. Samverkan

2. Barns och ungas rätt till kultur 

3. Kulturarv

Fokusområde 1 -  Samverkan

Tingsryd har ett rikt föreningsliv där många 
föreningar arbetar aktivt med kultur av 
olika slag. Som exempel kan nämnas 
konstföreningar, musikföreningar och 
hembygdsföreningar. Kommunen behöver 
vara en aktiv partner och ha en levande 
dialog med föreningarna så att dessas 
intressen kan tas tillvara och lyftas fram. 

Kommunen behöver också kunna erbjuda 
möjligheter för möten och möteslokaler 
där föreningarna kan samtala och utbyta 
erfarenheter. 

Alla de stora studieförbunden finns 
representerade i Tingsryd kommun. 

En strävan är att kommunen har kontinuerlig 
kontakt och dialog med studieförbunden. 

Kulturnätverk är starka i regionen och 
Tingsryds kommun är en aktiv part i 
kulturnätverk både regionalt och nationellt. 
Genom samverkan och delaktighet 
breddas, förnyas och stärks samhällets 
kulturliv.

Kulturpolitiska mål för samverkan 2022 
- 2024

Tingsryds kommun ska aktivt arbeta för 
att lyfta upp och synliggöra kulturfrågor i 
kommunen. 

Tingsryds kommun ska vara en aktiv part i 
regionala och nationella kulturnätverk. 

Tingsryds kommun ska möjliggöra för 
medborgardialoger genom att skapa 
ett forum, årligen återkommande, där 
kulturföreningarna kan nätverka och mötas. 

Tingsryds kommun ska vara en aktiv 
part vad det gäller att sammanställa 
och synliggöra kulturutbudet som finns i 
kommunen.  

Tingsryds kommun ska instifta ett 
kulturstipendium som kan delas ut till 
kulturskapare som bor och/eller verkar 
inom kommunen.
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Enligt läroplan för gymnasieskolan ska: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 
och omsätta idéer i handling och att lösa problem.” 
(Gy2011)

För att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen 
är det viktigt att kultur är en integrerad och 
naturlig del av undervisningen. Utforskandet 
av olika kulturella uttrycksformer borgar för att 
barnen och ungdomarna utvecklar en förmåga 
att förstå sig själva, sin omgivning och sin 
samtid. 

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. 
De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och 
beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 
genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans.”  (Lpfö18)

Medel för Skapande skola kan sökas årligen 
från Kulturrådet och säkerställer att kommunen 
har möjligheten att köpa in ett rikt kulturutbud 
till kommunens alla skolor där olika kulturella 
uttryckssätt förmedlas. I sin tur innebär det 
att ett likvärdigt kulturutbud kan erbjudas till 
kommunens alla elever, oavsett bostadsort och 
skola. 

Kulturpolitiska mål för barn och unga 
2022 - 2024

Tingsryds kommun ska säkerställa att minst 
två professionella kulturarrangemang per läsår 
erbjuds till eleverna i Tingsryds kommun. För 
att säkerställa att alla barn ska få ta del av ett 
varierat kulturutbud, ska skapande skola-medel 
sökas centralt och användas som ett verktyg för 
att finansiera att professionella kulturutövare 
kommer ut till alla skolor i kommunen oberoende 
av ort. Urval av inköp sker i samråd med elever, 
pedagoger och personal från kultur. 

Tingsryds kommun ska verka för att dialog förs 
med barn och unga för att en bred förankring 
och förståelse om de önskemål som finns inom 
målgrupperna för vilka kulturarrangemang och 
aktiviteter som erbjuds inom kommunen.

Tingsryds kommun ska arbeta aktivt för att 
ta fram fokusgrupper, t.ex. biblioteks- och 
ungdomsråd, från målgruppen barn och unga.  

Tingsryds kommun ska arbeta närmare de 
föreningar och instanser som finns inom 
kulturområdet och på så sätt även kunna erbjuda 
ett rikare och än mer varierat kulturutbud på 
fritiden för kommunens barn och unga. 

Barnkonventionen (2018:1197)

“Alla åtgärder som rör barn ska ha barnens bästa 
i främsta rummet. Barnet har rätt att utrycka sin 

mening i alla frågor som berör det.”

Fokusområde 2 - barn och unga

De kulturpolitiska nationella och regionala 
målen säkerställer att barn och ungas rättigheter 
till kultur prioriteras. Samhället har ett särskilt 
ansvar för att tillgängliggöra kultur för barn och 
unga, att se till att de får likvärdiga möjligheter 
till aktiviteter som präglas av mångfald och 
kvalitet. Genom att uppleva kultur och ägna 
sig åt eget skapande kan barn och unga behålla 
och utveckla sin fantasi, samt sitt självständiga 
tänkande.

Barnkonventionen (2018:1197)

Den första januari 2020 införlivades FN:s 
konvention om barns rättigheter som svensk 
lag. Enligt barnkonventionen ska alla åtgärder 
som rör barn ha barnens bästa i främsta 
rummet. Barnet har rätt att utrycka sin mening 
i alla frågor som berör det.

Ur barnkonvention ska kulturen i Tingsryd 
särskilt beakta:

• Varje utövare har kunskap om barnets 
rättigheter (artikel 42). 

• Flickor, pojkar och personer med annan 
könstillhörighet ges lika stort utrymme till att 

planera, delta i, och utöva kulturaktiviteter 
(artikel 2, 12).

• Barn med någon funktionsvariation har 
likvärdig tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 
(artikel 2, 23, 31).

Kultur i förskola, grundskola och 
gymnasieskola

Enligt läroplan för grundskola, förskola och 
fritidshem ska skolan ansvara för att: 

”Eleverna kan använda och ta del av många 
olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om 
samhällets kulturutbud” (Lgr 11) 

Kultur i förskola, grundskola och 
gymnasieskola

Enligt läroplan för grundskola, förskola och 
fritidshem ska skolan ansvara för att: 

”Eleverna kan använda och ta del av många 
olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om 
samhällets kulturutbud” (Lgr 11) 
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Fokusområde 3. Kulturarv

Inom kommunen finns ett rikt kulturarv. 
Detta består av historiska byggnader och 
platser, men också av immateriella arv i 
form av berättelser, musik och sägner. 

Genom att synliggöra både det materiella 
och immateriella kulturarvet ges människor 
möjlighet till ökad insikt om historien, 
perspektiv på samhället samt får en större 
förståelse för samtiden och dess utveckling. 

Kulturarvet bidrar även till att stärka den 
lokala identiteten och visar på det unika med 
Tingsryds kommun. Kulturarvet kan även 
ses som en resurs i integrationsarbetet 
genom att få människor att bättre förstå 
samhället, samt att känna samhörighet 
med lokalsamhället.  

Inom kommunen finns många ideella 
föreningar som sysslar med kulturarv 
på ett eller annat sätt. Ett samspel 
mellan kommunen och medborgarnas 
engagemang skapar förutsättning för 
att det kulturella arvet ska leva vidare, 
utvecklas, samt berika människors liv.

Kulturpolitiska mål för kulturarvet 2022 
- 2024

Tingsryds kommun ska uppmärksamma 
och ta tillvara det stora engagemang 
som finns hos föreningarna, bl.a. 
hembygdsföreningar, samt skapa närmare 
samarbete med dessa.

Tingsryds kommun ska verka för att bevara, 
och i lämpliga fall utveckla, byggnader och 
platser med kulturhistoriskt värde.

Tingsryds kommun ska vara en drivande 
kraft i att lyfta fram alla aspekter av 
kulturarvet.

Tingsryds kommun ska arbeta för att 
öka samverkan mellan kulturarvet och 
turistnäringen, där kulturarvet kan ses 
som en resurs för att stärka bygdens 
attraktionskraft. 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i 

kulturlivet.”
 (De nationella kulturpolitiska målen, antagna 2009)




